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COR Y Ri,^^T,
YU AiL ARGRA •FIAD,

WEDl El YCHW>

HYMNAU A THONAU GWREIDDIOL A DETHOLEDIG,

AX WASA>riETH Yr.

YSGOLION SABBOTHOL A'R BAND OF HOPE,

WM. AUBREY POWELL
(PEXCEKDD.)

' Oni ddarllen»80ch chwi erioed, O enau plant bychain a rhai yn sugno y
perffeithiaist foliant !"

New York.:

Oyhoeddwyd gan J. W. TAYLOE, 15 Yandewater Street.

1 875.



RHAGLITH.

Yr oeddom yn meddwl y buasai rhyw un cyn hyn wedi ymaflyd yn

y gorchwyl o gylioeddi llyfr tonau at wasanaeth ein ysgolion Sab-

bothol Cynireig.

Gan nad oes neb wedi auturio i'r maes, wele ni yn ol ein addewid

yn dyíod a'r ail argrafflad o'r llyfr byclian liwn allan; gydag ychwan-

egiadau lawer. Y mao gwir angen y fatli Iyfrau arnom, a bydd

llwyddiaut neu aflwyddiaut y gyfrol íeclian hon yn proU hyny.

Yr ydym yn cydnaljod gyda diolchgarwch gwresog, y beirdd a'n

cynorthwyodd Urwy anfon i ni gynyrchion eu meddjiiau. Gwnaeth-

om ein goreu i gael y gerddoriaeth mor syml, gwasanaethgar, ac

ymarferol ag y medrem, gan obeithio y bydd i'r farddoniacth a'r

gerddoriaeth gartrefu byth yn nghalonau ein ieuenctyd. Ein d^-mun-

iad yw i hyn o lafur fod jti ddefnyddiol i'n cydgenedl, ac i'r Arglw^'dd

roddi ci fendith ar ei gynwysiad.

Y Gorphwj-swn <fcc.,

W. AUBREY POWELL.
Scranton, Fa., Medi Ibfed, 1875.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1875,

BT J. 'WeLLIMGTON T.1TLOP.,

In thc Oíüce of tlie Libr.ni-ian of Congress. at Wasbington.

J. W. T*VL0F. Mtisic StoTcotyper and Printcr.



COE Y PLANT.

COR Y PLAJSTT.
Gciiiau gan J. S JAMiîS. Wii. Aubret rowELL

1
j /Mac'nliy - fryd cyf - ar - fod yii ní^hydíror y plant,

I

' t pletü - u eu Ueis - iau mcwa cyd - gan mor gref,

1*^ Sy'u Ua - wcn eu livs - bryd, a ihyn - cr cu tant, 1

Am ys - gol Sab - both - ol an - wyl - fcrch y nef. }

Ctdoan. ^

j

0 bydd ed yr ys - gol Sabbo^-ol o hyd, Yn famacth i'rie'nctyd, a

I

bendith i'r byd, Yn famacth i'r ic'nctyd, a bcn-dith y byd.

-[- r- :S_-S-_«_«_ »— Vv-i«_-ff--Jì-^-

2 Mae'r plant a rbieni mcwn teimlad ac iaith,

Yn cydgyfranogi o ysbryd y gwaith
;

Mae calon wrth galon, yn curo mor gryf,
Ac ysbryd moliannu yn d'od lel y lUf.

Ctdgan.—O bydded yr ysgol Sabbothol, &c.

3 llown urddas teyrnasa, anwylfcrch y nef,

Mae'th orsedd yngadarn a'íh faner yn grcf

:

Dyrchafa dy faner at bobloedd o belì,

Cei glywed miliynau yn dweyd—honffych woll,
CTDaAN.—O hvddcd yr vp!:ol Salibothol, &o.



4 YR HYFRYD V7LAX>.

Geiriau gan Gwiltm Hibaeihog. Thos. Gbitfiths, St. Clair, Pa.

A Haul cyf-iawn - Uer yn ei ûertli yn t'nnu ar bob bryn;

Mae af - on bur o dayfroead byw, Fel gris - ial gloy - w clir,

mmmmmmw^
orsetlJ Duw a'r Oen, I lidy - ír - hau y tir.

2 Ac ar ei glanau tyfa pren
Y bywyd—dwylbl, liardd.

Anfeidrol well ua hwuw oedd
Yu tyfu yn Eden ardd;

Ac ar ei crrwj thau, nefol pur,
Y gwledda nel y hef,

I dragwyddoldeb, heb ddim trai-
Mae digon arno Ef.

TYRD, TYRD AT lESU.
HtrBEBT P. Mais. By per.

i"í»2'_J-! „J__|^ Ü5 ^
1 Tyr"d, tyrd at le - su; Ym - íxe\ - edd rydd i ti,*

2 Tvr'd, tvr'd at I2 - su; 0 rwvraau uf - fe - rn brudd,



TYRD, TYRD AT lESU. (Parhad.)

4-^—^-^^ , ,

Y Cr\vv(lrvn. vii oi (1v: Tvr'(l. tvr'd at le - su.

Y Ca(n'lK ìe th ilyn yn rbyild; fyr'd, tyrd z.t le - su.

3 Tyr'd, tyr'd at lesu;
Fe ddwg dy íaicli ei Imn,
YLlwythog, euog, blin;

Tyr'd, tyr-d at lesu.

4 Tyr'd. tyr'd at lesu,
Rhydd lygaid í ti'n wir,

YDall, i wel'd ynglir;
Tyr'd, tyr'd at lesu.

5 ryrM tyr'd at lesu,
Rhydd i ti gysgod llawn.
Y Blin. trwy rin yr lawn;
Tyr'd, tyr'd at lesu.

5 Tyr'd, tyr'd at lesu;
Cei wledda gyda'r plant,
Yn wynfydedig Sant:
Tyr'd, tyr'd at lesu.

SERBN YR H"WYR.
J. Spintheh James. Y Gerddoriaeth gan James Satlis.

1 Mae'th wawr yn deg o seren dios, Prydfertli wyt ar gaer y nes;

Hardd, hardd yw dy we - - - uau, seren, o seren yr hwyr !

2 A'i cenad wyt o'r nefoedd fry, 3 A wyt ti gartre'n un o'r còt,
Ar dy dro l'n daear ni ? Sy'n aragylchu gorsedd lòr I

Gan wasgaru dy nefol swyn.
[

Yn dyrchafu y gydgan gref ?

Betli yw 'dy noges, seren fwyn / ft ! dysg i mi rai o dònau'r ncf.



G Geiriiiugnn J. S.JinM. Yr A. B. C.

^ 1. P-ivy byn-ag sydd am ddiin - po fry, Bhaid myu'd o
2 En - ivas - och y Uylh-'reu - au'n llaHrn, Pcth da yw

ÌSÊlgÌ^™ÌÎÌÜlÌÌ5l

^ gam i pam yn hy : A rhaid yw dech-rcu ar y
dysg - u'r wcrs yn iawn ; Ilhaid i chwi fynd ar gyn - ydd

ffon Is - el - af, yn yr ys - - gol hon ; A dcwch yu
clywchl A dring - o eto— ris ynüwch,Ac eu - wch

awr i ddecbreu' gyd. I fran - u'r A. lî. C, yri nghyd.
y llcf - ar - iaid—saith, Gacl dechrcu dar - llcn ar un waith.

imilillliliiliiilpüül



Tr A. B. C—Parhad.

r-1 !—r-1-

A, B, C, Ch, D, Dcl, E,
A, E, I, O, U, W, Y,

-ÿS 1 \-rm r-1
'—H r-l '

—

r-^ l-r-' 1 1 c -

Th, U, W, Y.
10. li. rw, ry.

mmm^mmmmi
^'î^äiÉiiÉgisppiggiillgp

ni ddcchrcu'n dda yn awr, Y down y u wcU pan dJowii yn íawr. fawr.

LACEAWANNA. 8,7&4. w.. a.„.,. i'o>r..t

^ _|-^^-r-l—I _ -iH-<s^=:—:-r-U4-l vq

Pcwch i'r ys - çol Sul i cli dysgu, Dewch bob teulu yn py-tun; 1

Dy-ma tan sydd wed ci dieiüu, Gau yr Atliraw mawr ei liun; j

iiiipÌiÌlÌi|ÌIÌlÌipîlÉ^pÉp
rci addyss, I roi addyspr, I rai di dúyep ar cu laith

2 Ynddi arpryhoeddwyd Uuocdd,
O dni n; pcchod cas.

Ac i orphw .-s cu h ncidiau
Ai ddidcrfyn olud gras

;

Dyma drysor,
CaD'mil mwy ua'r ddacar hou.

3 Dyolch byth am foddion cymhwys
1 a(".d ys?u plant yr ccs,

Yn y Oair sydii yn amlypu
Am rinwe'jdaú çívacd y t'rocs ;

Oddìwrlh bechod.
Mac'u glauhau yu byfryd wyn.



8 MYNED I FYríY.
Gelriaii gan J. S. James. aiiad.

bcn, Gan y - fed yr aw - el • on iach, Ac cd -rych tu • a'r

ncn ; Pa - liam na l)ai"n bodd-lon - i byrr, 0 dnu j- llen yn



GofTTjsis i ryrr Eryr cryí.

A h- dai cwch ty ichea. •

C*n fi TEio'n lübeil oîdiwrth y Uawr.
A threiddio frr i'r nen ;

Pah»m na bù'n bodôlom bjT»-,

Yn mhliUi j coed a'r'dail ?

Âtebai Tntaa. gan tj-n'd ffSrrdd—
" Ewy' eisieu pwcl'd yr hacl

Ctdols.—Yr haol! jr hanl' tc.

3 Gofj-nais i Sfrrriu llesr.

A deithiau tnvj- ci ocs.
Ar hyd j rhywian geirwon, seitlt,

Gan ^Tj-ma dan ei çrroes ;

Faham jr oedd ar daiih o ùyd ?

j
Pa beth a geisiai e;»

Atebai j ntau yu j Êin—
j

- RîTj-" elsien mj-c'd l'r Seí l"

I
Ctdcjjí.—Y acf : y ncf : ' &c.

G"rDA"R WAWR DEFFROWN.
Gcirian gaa J. S. Ja«is. Vtlt. B. BsADStrsT.

1. Gvd - a'r wawr defi'ro'n-a or y San'taidd dciyJd, Yr ef
~ Mae yr haul a'r m>i vn gof - al - n bcd. Yn eu

- enc - t1 fTTTr yTi ein calir Sydd ; DyE» re - ol pawb r bjd y
pryd boS dyd J, yan yn myn'd a dod: L.j-ma re - cl pawb "r hyd y

Üw •

yr Ys - -eoì Sul.

S Y mae pob pctn byw, yn mhob man o'rbyd.
'Xol cn CT«ddf yu d'òd at eu srwaiih mcwn pryd ;

Dyma recl pawb "r hyd j Dwybr cul—
Vdyw bod mcwn pryd yn jr Yssol Sol.



10 lESÜ O NAZARETH SYN MYND HEIBIO.
T. E. PERsr.vs, b.T per.

( Ti ilorf. TOewn bn s a phTTd-eT niawr. Vw hon st'h in,vno<I hcibio'n awr-

)

( rorre.idJ syn doJ o íidyiiá ì davdiî: Pa swn di - wüi-nol ( ) )

a.r-ctti sr-n mTn'd hfibio." Y d.rr-ía"n ddjs-taw ödwedant wnlio:

2 Pwx TdrR-. Tesn « O le

n â"r

M . ü í- 'dî'r intrw nto'n fVn-.

Wewa ii.iTen aTji mae"r daJl'yn gwi-
an In:

•• lesn 0 Sa2îTetli s.r'n m.Tn'd Jieíöéo."

4 Mae etfi'n dTTod trwr Tirlad.
Oanfradwn ol « sa.TÌct;aiad (îraeá;

Mae'Ti aros Tma -«-«11 ein tj.

lesn o Xazi:

5 Pob rìiai :

Oir
•leí

I 6 '

(ibio.-'

ìo'wch.
'írewch;
icliTod.

.iMÛiuantrhad;
ato:
:ii.i-n''a heihio.'"

-'vr'-ndT'n hwr.
• Itdd jTiíiiaei-



PaD wel - cí ti giT - dot-vii tlawd. Tn d'od çan dd'weyd ei g'w'rn;

I
Os na fydd gen - jx ddim i'w roi, O dj - wed wrth-o'n fwj-n.

Gair mwyn a ddct - rv lid, Gair inwTn a nertb - a'r g^aa; Gair

2 Pan w clot anysn riol blant,

A gwyneb iel y pres

;

Gall gair mewn 'prj d, os bydil yn ìwjti,

Wneyd iddyni ddirfawr les.

Cydgax.—Gair mwyn a ddetrj- lid, «fcc.

3 Gwahodd y plant i'r Tsgi)l Sul,

Gael gwersi Uawn o swyn :

Cyngliora hwynt yn ddiûit" ddwys,
Ond cofia ddy\veyd yn fwyn.

"

Cydgajî.—Ga:r mwyn a ddctr lid, c.



12 HAI.ELUIA IR lESU.
Goirian gan J . S. Jaues. JoH:f Fiwaar.

1 Ceir f-n cl • Pd y ddae - ar ryw dd'wrnod tu hardd, Hbag*
2 Fe gaa - a'r dyff- ryn-ocJd yn fawr ac yn f;ln, Y

iniacth ein lór! Yn nydd goruch - afl-jeth Brcn-in-iacth ein lór.

Ha - le - lu - ia i'r los-u yw aníhem y NefiCyd- nn - o mae'r

eglwys mewn mawl idd - o Ef I Toyrnas - a, tcym - as - a, yw'r

eyd~an o hyd— Dyrchaf - a dy fan - er dros boUoedd y



HALELUIA IR lESU.—Parhad. 13

hyd, Dyrçli- af •

DA O HYD YW DUW.
Gciriau gan J. S. James.

1. Gwrando'r gwlith arianaidd, Ar y blodau syw, Wrth ddysglcirlo'n

1 fcibrwd, "Da o hyd ywDuw."Gwrando gí'ry goed\vij,'Noieu dawn a'a

I

rhyw, Yn tel - or - i'n beraidd, " Da o hyd yw Duw.''

3 Gwiando donau'r eigion,

—

Eu liyfrydwch yw,
Canu am yr uwchaf—
"Da o hyd yw Duw."

F'enaid, una dithau,

Hwyha'th delyn fÿw,
Caua'u uwch na'r cread

—

" Da o hyd yw Duw."



14 EDRYCH FRY,
Geiri jD gan J. S. Jates. Wa. B. Bkadbcbv.

1. O; crnddaredd j- Etorm i tli jyf - ar - íod a ddaw, Os bydd

ncnìioeàd v mor yn d.v laa-w à braTr. ÌCcs tìif - lan - a yn

Utctt bob rbyw obaith am fyw. Edrych fry, cd-iych fry,

Edrycb fry. ed - rycb íry trwy ryB-tormydd at t)duw, Edrych

fiy, cd - TTch

2 Os afradloii wryt ti. wçdi ^dacl dy dad,
Ac 05 crwydraiBî mor bell i dir newyn a brad,
îses diflanodd yn Ilwyr bob rhyw obaith am iy

Edrych fry. try dy ddafTau at Ddnw.
3 Pan ddaw'r amser i ben i ti ymadael »'t byd.
A r lorddonen a"r sn vn dy daro yn fad,

Os bydd ihuad y don yn by'ddarn dy çl.rw.

Edrych try. heibio'i anjan at Ddnw.



BANER Y GROES. 15
Gerian çan U. M. Edtaeds. Wm. Aciîeet Po<vexl.

1. 3an - er y groes a fo o hyd, Yn ch-nyfio yn müob

*
I

* • • • ^—T*— • •— •— — • *— .

cwr o'r byd; Dcwr fil-wyr a cdd - cnt yn ddi - ri; I

rcBtr - u 0 dan ci hardd-lf n Li. ATrn yn rhydd,

fê^Ì=Ì^Ì^?^^^^ÊÉ^=I^Ì^ÌZÌ^Ì^

AwTj yn rhydd. Gwenu mae henltTen àèg j nel:Avrn yn rl

^ • m m • » m « m •— • g-f-p* •

Awn yn rhydd, Ban - or y procs o hyd fo'n llcf._

• m ^ m m_« m m m m ^m'TM-. ^_ ^írr,»-

2 Eancrr îrrocs fy'd fcn'^'- wcn,
Ac rid oc? cyfp-od :ir •! U-n ;

Hcird.l en;.'jl cin Ouw a'u daliant. | A Bancr y prccs yn gain oi c-we '.d.

I cbwareu am bylh mewn ncfol íii.
i

Adweinir fran Bciutia-i jrwladyrhedd
C vdcì:i.—.\wn yn rhydd, 4x. | CTDaiS.—Awn yn rhydd, tx.



16
Gcirìan pan J. E. James.

CORN Y GAD.
CyngUancddwyd i'r ^aith hwn.

1. ^lac corn y gád j-n gal - w, I fydd - in Eren - in nef:

1
I _ c- » _ _ ^ JB„L ^

ewissTvn oU cin harf an, Ac i'w fydd - in gref. Fe yw

Alpha ac O - mega, 3Ienn cyfiawnder fe orch-fy - ga.—Gorchfjgwr

i üiiiSill

galwl Clywch, argorn T gad yn galw, Pawb i fyddin Brenin í>ief.

2 Mae'r miloedd yn ymnno,
A'i fyddin dr'wy y byd

;

Tob llwyth ac iaith a wclir,
0 dan cu harfau'n nÿ.iyd ;

Fc cniUa'r hoU dcyrnasocdd
A theymasa yn oes oesocdd,
Cawnninaa pana' gyd.

Ctbgas.—Clywch, ar gorn y gád. *c.



BYDD DYNER WHTH BOB PETH. 17
Gelrian gan J.Ceiäiog Hüghes. Wm. AuBEEr roTVELL.

j ( liyM dyncr -n-rth y plentyn bach, Fel tón ar dyn-cr dant
; \

' 'Does dim oud car- iad lcs-u Grist, Yu fwy na cbar-iad plant. J

Bydd dy - ner wrth y gwan a'r gwael, Ac hef - yd with y

cawr; 'Docs dim ond geiriau mcl-us mwyu. Vn gwncyd dybenion

Bydcl djTici' wrth dy dad a'tli fain,

Rlio'th galun anint hwy

;

îlac'r byd yn ddiíîon chwerw, heb
I ti ci chw erwi'ii fwy

Gofaîa hau, a thi a gei
Gynhauaf, ya ddiTeth

;

I gael truRaredd dyner Duw,
Bydd dj-ncr wrth bob p'eth.



IS GLAN YR APON.
Gciriaa g^n J. S. Ji3CS. G. F. RooT.

Pas ocadTrn. rai tlmydäocad yn ol. yn dcchrcn fy nptreiiiidopÄetli ya e~lTryi
Ll.iueUan, G. C. Yr oedd yno frawd ocdranas. o'r cnw Jobn Llwyí'j yn dj-s-

g-prj-l am yr alwad i r Trl.id wcU." Wrth i ni ynweled ei nn àiw'mod", a
p-otyc, sul yr ocdd yn teîmlo* ' Yr wyf yn rbodio ar hyd glan yr afon lnvy'r
ìîydd heddyw, 'niach.icn i." cí)e yntaa. yn Cürych am le i.crocsi —ac 'rwy" wêdl
ei sad o'r di-wedd. Y mae Cyfaiü í.TferÌ'rn— Llnsern yn da; gtjlen yn y glyn,—
ac y mae yma Graig yu y gwaelod, i mi osod fy uhraed arui. Far yma y crocs-

odd Abel. ac Tma y crutsaf inau." Ac y n mhen ychydis aaoser, fe aeih drosodd
ynd.aiosel, J. S.J.

af - on rhodio'r wyf, Gan jeis - io Ue i'w clirocsi ;Wrth

cdiych u ci c'yfaíîer d'i, Mae ngh.ilon wan i n cryn-nl
«. .«. ^ Ä : 1

1

Ond gwelaf GyfaiU 'r ochr draw.'Tlydd

!

lz^Sz ' ^
^

- -» • ^ * ' * -3r

Fe gyn-orth - wy . a r en - aid gwan, l'r lan o'r dyfrocdd dyfnion.

y.-.c'r afon hon yn riiana. r'awa^
Y byd a thraîrwyddoldeb

;

Ac mae cymylan dnon. drwch,
Yn hocîriau dros ei .crwyncb ;

Ond draw mi wclaf Inscm fydd,
Oienwyd san yr Icsa ;

Ac yn ci qolen swolaf grai?,

O dan fy chraej i'w cbrocei.

tCid cfaaf mwy, mac'r lesa mawr,
Yn pyfaiü yn y tonan ;

Tan yma croesodd Abel synt,
Ac yma crocsaf inan :

Fe ?ranodd miloecld yn y llif,

ríh dcimlo lcsn 'ynò
;

01 Ar?-lwydd Icsn,âerbyBÍ
I'th &eidiaa "Twy'n aüturia.



LLWYDDIANT YR YSGOL SABBOTHOL. 19

1. Hcn bo - bl i ganmol ca Bciblan, Gan ediych tnvy ddrychau a,

Ctd.—Hca bo - bl I gaumcl ca Bci'uUu, Gjn eirî-:!i 'nTy adrychau ,i

ddaw, Babauod rai braidJ ar y brcaaa, A wol - ir a'a Uyfrau'n ca

Cel - yn a'i fydd-in mcwu Uid— Wrtb wcl'd íoJ yr Y3 - pol Sab-

- both - ol, Tn eu iU hoU to - Ll y byJ.

2 O parchwn yr Ts^ol Sabbothol. .

ílanteisiol, trapATyddol ci .cwerlh,

I blyíru rhai cyndyn yn ofudd,
Duw, anfon o'r ucwydd dy ncstli.



20 DOS YMLAEN GRISTIOInT.
Geriau gau J. Ci iEioo Ilccncs. Wu. Adbeet Powell.

Dos. dos ymlacn Grisíion, Na, na ddi -sal - ou-a, Cwiss,gvfis3 dy ncitü

Grist - iou^ Gwjl - ia, giyeddi - a ; Jlcg - - is y dyfroedd

Grist- ion, Gwylia, Sívylia gìveddia
; Mejis, mcs-is y dyfroedd

Dros yr lioU eis - lon, Gair Duw doyrnas-.i— Dos ymlaen Gristion.

Dros,'dros'yr holl cig-ion, Gair Duw deyrnasa—Dos, dos ymlaeu Gristion.

CTDGAtt.

Dcs, c'.os ym - lacn Grist - iou, Kofia, nofia'u cg - ni - ol.

Ti eei y lan Grist - ion,^ Byw - yd tragwydd - ol.

Tl gei y lan Grist - ion, Eywyd, byw-yd tragwydd - ol.



D03 YMLAEN GRISTION.—Parhad. 21

2 Dal dy dir, Grietion, I 3 Cwrd y <r-oes. Gristion,
Gafael yn 8atan ; Crm'er hi n Uawen,

Ar dy lin. Gristion, Dflyn if, Gristion
Ymladd ef allan.

|
'l'rwy yr lordöonen.

Di~on yrr Cyicborth myr'id archencryl.
|
Cariad Crist lesn bytb ni'n pwahana,

CadarnyWr Ceidwad.asaifyndy yiEyl.| Yntídobyth bydi'.wn—Seiniwn Hcsunna.
Dos ymlacn Oristion, 4;c. | Dos ymlaen Giistion, 4k.

HOLL LWYBHAUN HARSLWTDD MAWR
Geirian gan J. S. James. Wu. .\rEBET Po'Wtll.

1. Holl Iwybr-au'n Harglwydd mawr, Ddiferant frasdcr lawr, 3ob dydd a

Ctd.—HoU Iwybr-au'n Harglwydd aawr, Ddiferant frasder lawr, Bob dydd a

2 Vae rwn yr ÿd a'r !?wair,

Tn chwarea'n ply^hau aur,
Yn foliaut Uawn ;

A'r measydd yn ddiddaw.
Dan ì in y írwiith a'r [rwlaw,
A roddant fawl i r Uaw,
Sy'n rhoi pob dawn.

Cyd.—HoU Iwybran'n, &c.

3 A ?ai6f j- ddr'l a'r bryn,
G'.odfori Diiw fel byn,

.\ ninan'n fud!
O' na mae'n tyncr fron.

I

Yn chwyddo'r fyuyd hon,
i Mcwn' Cyd^an moliant IloD,

I Brynwr byd.
CTn).—HoU Iwybran'n, &0.



22 YN RHWYM I DREEP.
Geiriau gan J. S. James. J. W. DADHim.

1. Yn hwylio'r y'm dios for y byd, Tn rhwym i dref,

o\\ y fíjd - gan hon—Yn rhwym i drof, rbwym i dref

2 Ni welwn draw olendy ffydd,

Awa oll j dre-', oU i dref

;

Jlac n iroi twvllwch nos yu ddydd,
Awn oU i drèf, oll i drcf

Mac'r swyntoedd a'r tonau,
Yn Uaw cin Tad.—

Efe sy'n ein harwain i r hyfiyd wlad,
Uac'u rboddi Canaan i ni'n rhad,

Awn oU i drof, oU i drcl



AWN IR Y330L SÎTL. 23
Geiriau gan J. 8. James. Wu. ArDnsT Powbu»,

j

1. Pan mae yr haul yn gwcnu A'r ad - ar yn clod -

- for - i— Gad - awn ein hoff gar - tref - i, Ac

awn i'r Y« - gol Sul ; Awn, awn, awn, Ni awn i'r Ys - gol

6ul! Awn, awn, awnl ÎCi awn i'r Ys - gol Sul.

2 Cawn ddysgu gwersi buddiol,

A fydd o'les ysl)rydol,

I'r enaid vn dragwyddol,
Wrth fn'd i'r Ysgol Sul.

Awn, awn, awn

!

Ni awu i'r Ysgol Sul I

Awn, awn, awn

!

Ni awn i'r Ysgol Sul 1



24 DAN NAWDD YR YSGOL SUI,.

Geiriau jan JlEuiua Aman. Wu. AtrnEET Poweli.

yn mlacn, Yn mlaeu, Yn mlaen yn wrol ni awn,



DAÍT NAV/DD YR YSGOL SUL.-Parhad. 25

2 Dan n.iwild yr Tscrol Siil ni gawn,
Wir fwyniaut a lle.'îliad,

Dcrbyuiwn vvir facth i'r enaid drud,
Á gwir fcnditlìion mad

;

Pymuuwu (racl aros dan ci nawdd,
Nes trciilio'n hoes i ben,

Ac yua fyuW o'r Ye;o1 Sul,

I wyufyd uefoedd wcn.

CHRISTIANA. M. C.
Wìí. AtnîP.ET POWBII..

ÉHüli^iiiaglÉisiSîli
Yn codi'r gioes dil - yn Crist, Vn Uwybrau'r nefocdd fry.

2 Mac'n Uou i wclcd lUi o 'olaut

Pob un a'i dant yn dn,
Vn cann'n beraidd çyda blas,

Am ras Calfaria {rjn.

Ea hymffrost pcnaf bcuuydd yw
Gair dwyfol Duw ci hun,

îlaent oU o'i blaid fel milwyr da,

A'u syría yn gytun.



26 PWY GARAI'N FILWR FOD.
AüEBET roWELL.

1. Twy garai'n Cl - wr fod, Yu mydtìiu Icb - u gwiw, Xid
( yp —Pwy gar - ai'n fii - wr fod, Yn myddin les - u gwiw, íiii

ocs ci b"th yn bod, Y fydd - in ben - af yw.
oea ei bath yn bod, Y fydd - in bcn - af yw.

I

aiae'n am - al -hau o hyd, ÎJyrddiynau law-cr Bydd, 'N <3od

0 bob cwr o'r byd, I'r fydd - in hon bob dydd.

2 O dewcli ieuenctyd llon,

*3Iae galwad arnoch n'awr,

Mae'n fraint cael bod yn lion,

Ac yn anrli^'dedd mawr

;

Angylion glân y nef,

A'r oll o'r seintiau gwiw,

Sydd yn ei fyddiu cf,

Un ogoncddus yw.



DYMA BRIF FrORDD Y BRENIN. 27
Gciriau gan J. S. James. J. W. DaD3S0K.

|lippiiiií^î=îiÉÉIlîki'iîiiii
1. Tcithio'r yd • ym gyda'r tìyr-fa, £j-dd yu tyn - u tu - a'r ncf,

-g-
g ^ '^ g "g" /^"

Ki raid ofa - i Dyffrjn Bac-a, Tir Im - man-u - cl yiv ef.

-m- -m- I I I
'

I~
r~|^r~gr^»rrarr|* ~.*rr«ir

t

ë^rBnrErtaí:
1—?-T-

.Cborüs.

1

Dyma brif

Plant yr

•_«_•-_«>_

rhodiant, Gy - da sain Can

;ìé

2 .MMicd 'rj-dj-Pi oll dau ganu,
jMae yr'lesu cryda ui,

Dan ei fanft- awii i fvnu,

l'r orphwysfii ddedwydd fry.

Cho.—Dynia brif ffordd, &c.

3 Gan fod Icsu mor dosluriol,

Yn rlioi gras i nerihu'r gwan,
Awn o nerüi i nerlh yn wröl,

Adre'i Saleni vn y man.
Cno.- Dyma brif ffoidd, &c.



28 YMGOM Y PLANT.
Geiriau gan J. S. jAaBS. Wa. Adeeet Poweu .

. „ Dosbarth tnf.

1. Gycl-icu - cnctyd wyddoch ch-wi, Pwy fu yn oin caflw ni

—

J. Gyd ieu - eactyd wyddocli cliwi, Pwy sy'nrliodtli bwyd i ni—

itilpppprJiii^r^iíiíirlíiËí

I
Diwy V nos, rhag sacthau cudd, A'n deffn i ni cryda'r dydd?

! DiU-a"d clud, a mam a thad— Ysp;ol Sal i'n dysgu'n rhad?

iSipîÌ!Ì!Ìpi=Èl^?^lÌ?^í^î?EÌll

Doshnrih 2Ì!.

Gwyddom mai ein Ceidwad njawr, Tu'nein CTTylio ar bob B.yrt,

Gwyddom mai cin Harglwydd haeljSy'n rhoi'r tyfan 'rym yn gael,

Ì^lpg!Ì!ÌrÌÎÌÎll^Ìîl!lpp

byw
Eí.

Ynddo Ef mae dyn - ol - ryw, Vn ym-sym - v.d, bod, a bj'W.
Pob rhodd dda sy'n d'ód cr ncf, O'i drugar - cdd dy - ncr Eí.



TR ADDFWTTî lESTJ.
Gciriaa ?an J. S. Jsuz3. 'Wjl. B. BsAOBCST.

f Pwy mewn pres-eb pynt a gawd ? Ics-".'r adj- f-nrj-n leo-n! ì

\ Pwj- dder-byn-iodd bod rhjTT wawd ? les-a'r add-iwÿa ics-n! >

AÜiraicon.—Pwy sy'a gwrando gwcJdi'r gTvan ?

Plant.—lesar addfwyn lesu !

AOirairon.—Pwy sy"n eiriol ar ei ran ?

Pi'an/.—Icsar addfwyn lesu

!

Athrawon.—Pwy sy'n wyn a tliêç ei bryd,
Tecacli fyrdd na cheinion byd ?

Plani.—lesu Grist sy'n hardd i gyd

!

Cijdijan. lesu'r addfwyn Icsu.



30 CAN TR ANGYLIOW.
Geîriau gan J. S. Jaues. Wm. Acsbet Poweli,.

1. Pa Lctli yw'r si'.n gor -fol-cdd sycUI, Yn ad - S!>iu di-aw ar dor-iad

rS—Sr
'í^ ^

dydd.' ALg-yl u - clicl Sy'n can •

tz

un o dòn - au'r Ncf. Go - gon- iant, Go - gon - iartt, I

pÄifiliiililiÌlläMlll

r ? ^ " " "r >
Dduw yn y gor-uch - af - iou. I Dditw yn y gor-Hck-a/-iori,Ta.ng'



CAN YR ANGYLION.—Paihad.

;-r-^ S Vt-J ftS—t-

31

äa yn mhlith dyn - ion, Ac e - wyìl- ys da yn mhlith dyn - ion.

• s^-t;^—15-- ^1— I—

_

X:ic ofnv.-cTi. mcfld jr ontryl mwyn,
Newyddion <\:\ y'ra hpflùyw'n tUìwyn-
Mae'r ddacar nawr a'r Ncf vn un,
Vn mhcrsou Uuw mcwn naUir dyn.

dynolryw o'u poen yn rhydd,
foli Dhw yn n.^olau dydd :

ob enaid byw trwy'r npf a'r byd,
cwn nefol gor i foÜ'r gjd.

Y SABBOTH.
vr yshfyd ar ddyddyr Argl'wycta.^

-> ^--^,,—-s^sif:s:
Chwytho .ir cin hysbryd hcddyw, Fel y par - o i'u hiai:haa;

At cin clustiau'n bergynghanedd, F^l pe byddai'i nef gerllaw,

^ I
I ^ N II

.__>_J l-r-ÌL_JS_.J ,

, >-.^J l-r-j 1,



:;2 YMDRECH I GYNTDDU YR YSGOL.

Gciriau gan J. S. Jaiits. Wm. B. EiUDBîriîT.

1. Mao j-r lesn'n ^ahodd holl drig - ol - ion y wlad, I'r

2. Mae'a dru - cni bod neb mor ddi - o - fal yn brw, Xa

I
Ts - gol Sab-both-ol î'w dyss- u yn rhad; Mi ymdrechafddwyà

I

dd ont ar y Sabboth i ddarllen gair Dnw; Mi ymdrechaf, 4c.

^̂ ^^^

nn, Jli ym-drech - af ddwyn dan, Yr oll »U - af wneyd Mi al

gWB.if Tn ddi-au. Ymdreíhafddwyn dan, Ymdrechaf ddwyn dan,

J» .V, 1-

— r i

—'

—

• • '—0—

—

»~^~-s>^
Yr oU aU - af wncyd, Mi a'i gwnaf yn ddl - au.



BEIBL ARALL DUW. 33

Gcirian gan J. Ceiriog Hughes. Join P. Jones.

>

iiÈiîìiiîagiiiiiii,^ö3i
I. Ar y dolydd e - ang, Ar Uech -wedd - au BCrth;

Ar yssTTydclau'r mynydd, Ar y crcigiau

Gwellr en - w'r Arglwydd, mewn Uyth - 'ren - au byw

;

Beth yw'r gread - ig - aeth, Onä Bci - bl ar - all Duw.

2. 3.

Pwy sydd yn llefaru Adar y wybrenydd,n yr awel gref? P.ysg y dyfndcr ma'RT:

;

Ond yr hwn a hongiodd Seren gynta'r hwyrddydd,
Fydoedd diri'r nef ; Serea ola'r wawr ;

Sua dail y llwyni, Engyl gwynion gwynfyd,
Ehua tonau'r mór, Bodau o bob rhj'W

—

Cana'r ddaear trwyddi, Yn eu cylchoedd folant,

Enw'r Argl'wydd lôr. Enw'r Arglwydd Dduw.



34 Y persri:mio;t.

Geiriau jan J. S. Jaîitîs. 'U'a. Aüeeey Powîiou

Merched.

í^dr-—J-^— r-J-

l.Bc - re - rin - ioii ar cicli gyr - fa.Wrth cich ffyn a cwch chwi'uichcU?

îJyncd 'ryd - jm tu - a Chanaan,—îlj-ned tu-aTWladsyddwcll l

Cydgaîî

iiii3iiipî^gäMiriisi
I

- ygl-iis; Myncd 'rydym j-u gy-sur-us,—Myned tua'rwladsyddirclll

Bcrcnrion, pwy addawodd
Roddi i chwi'r ddedwydd wlad?

Duw cin tadau a'i híddawodd,
Gynt i Abraham a'i hâd !

Cyd.—Myacd, &c.

Bcrerinion, ai nid ofnwch
GoUi'r ÉFordd mcwn anial maîth?

Isa, mae'r cwrawl niwl a'r Rolofn,
Yn ein harwain 'rhyd y daith I

Otd.—.Vyned, i:c.

BENDITHIO TR HAD.
1 J. S. Jami:3 A. B. EVEr.KTT.

1. O Dduw bcndilhia'r had, A hanwyd ym
2. Ka foed i'r gcl -yn ddyn, H.in cf - ran yn

Boed
Ond



BENDITHIO YR KAD.—Parhad.

Tvlith a'r fi-nlaw, T'cl

hv,n sy'n metli'r ytl, Tan

O'R YSGOL SUL, RWY'W CARU HON.
Oeiriau .çan J. S. Jame3. O'r "Golden Censeb," tnrr gamatad.

l.Ewy'ucar-u en - w'r îTs - gol ful, Ath
Ctd.—O'r Ys - gol SuÜrwy'noa

mmmmm
I ddyscru plant y byrt yn rhad,
Ya galff'r plant yn inor- ua hocs, '.

11?:

Mafi'r ysijol Sul. yn dyuer fam,
Yn rhoddi didwyll laeth

;

Ithydd ymborth iach i'r meddwl gwan,
Fydd iddo'n fywiol íaeth.

• Wü.— O'r Ysgol Snl, &c.



:',() GWLAD Y LLAETH AR MEL.

Gciiiau ^an J. S. JiMEs. Wm. Aüiieey Powell.

rfryd •wcl fwyn,6wlad y mcl, gwlad y

lÌlÉ^llÌ!=^ÌÜ=ÌlÌÌglH^

Chwytha dros bcr - llan - au fyrdd,Gwlad y mcl, gwlad y mel,

Sydd dan flod - au bytli - ol wyrdd, Gwlad y Uacth a'r mcl.

llaeth a'r m 1, Hyf - ryd wlad, hyfryd



GWLAD Y LLAETH AR MHL.—Parhad. 37

wlud, nyfryd wlad y llacth a'r m 1 : O hcnffych hyf - ryd wlad.

!Ü1

Hj-fiyd Ì!nvn yw llwyni teg,

Gwlad y niel. gw lad y mel,
Blygant o dan ífrwythau ehweg,
Gwlad y Uaeth a'r mcl

;

Cathlau pur cerddorion gwiw,
Gwlad y mcl, swlad y mcl,

Blethant a <roleuni byw,
Gwlad y ílaeth a'r mel.

Cyi).—Hyfryd wlad, (tc.

Gwyddom niai planhigfa hardd,
Gwlad y mel, gwiad y mel,

Ydyw'r Ÿsgol Sul i arcid

Gwlad y llaeth a'r mel

;

Mae lii'n "tyfu blodau'n awr,
Gwlad mel,gwlad y mel,

I addurno palas mawr,
Gwìad y llaeth a'r mel.

CîD.—Hyfìyd wlad, &c.

SANCTEIDDIO'R SABBOTH.
Geiriau gan J. S. Jabes. Wm. Grifftth.

1. Pan mae çoleu- ni'r sanctaidd ddydd Yn deffro dyuol - ryw ; Ni
2.Cawnym-a ddysgu gwcrsi p;ir. Am Ic - su Grist a'i grocs ; .\'n

awn i'r Ys - pol ShI yn Ilon, I ddar -Uen Gair ciu Duw,
hcn - ill oU i ddwyn yr iau, Yu awr, yn morau'u hocs.

Cypgan.



38 Y FRWYDR YSBR-TDOL.

Geirlan gan J. S. Jìm:s. 'Wa. B. BsADBoaT.

1. ^îíe'r ud - ^rn yn g-al - w trwy bob cwr o'r byd, A'r

i'cacírd dy-fod ya llaoedd yn nghyd ; llac'r friTydryn g^a'edbydd yn

bTrys-ig i'n gTvlad,0 gT\issm ciu harí-aa,—ym-arf - og - wn i'r g.id.

-> Ji

Brys - iwn i'r g'ìá,—ym - arf - og - wn i"r gäd. Gwisg-wn eîn haif-

m
Ji I .>L_

^ • m •
, 5 ^ ^ ^

an—ym-arf - og - -wn i'r g.^d, llac'r frwydr yn gal - cd, bydd yn



Y FRWYDR YSBRYDOL.—Parhad. 39

bysipr i'n gwlad O gwissT^n ein Larfau— ym-arf - og - wn i'r g;'id.

2 Ilae'r gelyn yn r.rfoçi a clîillau-n ei wedd

—

Awn niaes i w fryfufod a r darian a'r cledd
;

Ilae aríau'n raihvriactli iii yn iicrlhol trwy íîydd I

A'r lcsu'n cin Iiar-n ain—ni a sariwn y dydd.
Cydgaä'.—Lrysiwu i'r gad,

I ARDAL AUR DELYNAU.
Gciriau gau D. DYrPRTNOG Jexkins. Wm. Aüdret Po^ell.

. r.v bod yn weinir.ld rn y byd. Py'n Uawn 0 ddwys flin-

. Er gwaethaf pob ruyw cl - yu cas, Fo'u gyr - u at - om

der - a« ; Mac'r Ics - u gynt fu'n fab - an bach, Tn
saclh - au, Yn Trr - ol ac yn llou ein bryd, Yn

ncrthu plant ncs myc'd yn iaeh, I ar-dal aur Dclynau.
tulacu yu mlaen yr awn o hyd, 1 ar - dal aur D^yuau.

.:z— 6îz

Ni syllwn ar un rhosyn iîwyw, 1 4 Wi-th orphen teitbîo'r dyrys fvd,
All beri ini ddryfra.i ; Mcwn parch y bydd cin hcnwau;

Ond sylla bcunydd wnawn beb fraw, Pob milwr da ac 'hardd ei lun,
Ar Bosyn Sarnn ncs ayn d druw, Gymcra'r lesu ato'i hun.

I ardal aur Delynau. I 1 cbwarcu'raur Delynats,



4-0 RWY'N CARU DOD IR YSGOL SXJL.

Geirlau cran J. S. James. Wm. Aübbet Poweu-

^3.3 írL_ N 1-, ^ l-T-

llaTrn o s j-n ; Am gariad le - sn at - om ni, A'r

-m- > ^ 1 ^ N I I I

Emîm
wn a rocs ar Gaì - far - i. Rwy'u ca - ru d'odjRwy'i

' J - - - r r
'

Ü:
:S=S- m

ca - ru d'oö,Iîwy'n ca - ru d od i'r Ys - gol Sul, Ys- gol Sul.

..^^ J. J . , ^ J . g

?llîi=iis=si?güiüii!iili^

H'ac'n ('ysîru mvr<-lcl (lrwv Trcrsi m:i

I wybotl yr Ysiiytliyr I.an
;

A'u liciiili 'nawr yn morou'u hocs,

I ganlyu Crist, a dwyn y Grocs.
Uwy'n cara d'od, &c.

S.

Jfae panddi luoedd drwyy byd,
Yn tyfu dan ei hadcn clyd

;

Llawfoiwyn yw i Frenin nef,

I ddwyn y byd i'w frarn Bf,
Rwý'n caru d'od. &c



Y FORDAITH YSBRYDOL. 41

Gciriau s.-in J. S. Jäues. Wm. Aobeet Poweli..

J\íerc/ied.

ÌSi?^=ÍÜ=fÌ|ÌlÌÈÉil|3igi|
î y raór yr y'ra yn 'üwyl - io, Tu - a tliir - oedd Canaan rad;

tcch£yn. _ j
I

, ^

Dros y mór yr y'm yn liwyl -io, Tu - a thi-aeth yr hyfryd wlad.

Ctdgan.
, I , ,

I ,

!:^S^EÉ;i=S=«ÊÈE3iE?=SiE:-SE^=Ì=;=5EÈ
Fe daw - cl - a'r'stormyn fu - an,Hwyliwn ni - nau mewn i'r

zc=t3pb=S=Ja=»r=:==t—c=t:rr:S=:^:^ä=^zT:

hafan, Dros y mór yr y'm yn hwyl - io, Tu-a thirocdd Canaan

giiiiFÊriiili^ippp^pjii

^liÉiÉg^llipiilpi^^
rad,—Dros y mùr yr y'm ya hwylio, Tua thraeth yr hyfryd wlad.

2. Merched.—Mae miliynau wedi gíanio,
Yn ddiogel yn y ncf 1

Bcchgyn.—'ìíì).^ miliynan ar y fmdalth
Eto'n hwylio tua thrcf.

Cydgan.—'^íì dawcla'r storm yn fuan, tc.

Mcrched.—Va.n íryrhacddwn hafan hywyd,
îli gawn wynfyd pur, dilyth i

Bechgyn.—Pan gyrhaeddwn hafan bywyd.
Cawn fwynhau dedwyddwch byth.

Çydgan.~Fo dawela'r storm ynfuan, &c.



42 ^AÎTER RH-TDDID. (Cenedlaethol.)

Geiri.iu gan J. 3. Ja'Jcs. Bbcìlet Eichabds.

1. O chwii - icd ban - er rhydd-id dan nawdd cin nef - ol Dad ; A

bocd ein ^cddi beunydd— 0 Ddnw, ben - dithia'n gwlad

I

Eccd hcddTTch yn mhob talaeth, A llwyddiant yn mhoB tref

L^==§Sí^aS=EE=t:=LfeíHÍ±3.S:

i

Â

á

bydd - cd gxlad j rhyddid, Y nes - af at y Kef.

O 'chwiâcd ban - er rhvddid, Dan nawdd ein nef- ol dad



BANER RHYDDID.—Parhad.

i. boed ciu gweddi b(A boed ciu gweddi beun-ydd, ü Dduw, bciulith-ia'n gwlad.

rt=^T:^^=^^_ ^

Jl.ne'n tadau wccli mwydo
Heu Gyiiiru gyda u gwacd,

Cyn goddef i'r gclyiiion,

Ei satbru dan cu traed ;

Jlae iaith a chre.ydd Cyuiru,
Ac ysbryd rymry l'u,

A holl fcndithiou rhydaitl,
'Nawr yn ein meddiant ni.

CTD.—0 thwifiod, <íc.

Mae'r delyn fu yn chwareu
Mawl-i'erddi g'wlad y gan,

Yn awr yn gyssesredisî
I dduwics rhyddid lán

;

Jlae'rtanau oU mewn cywair
Dewch nawr a'ch Ueisiau'i

I ganu clodydd rhyddid,
A'u hadsain dios y bvd.
GyD,—0 chwificd.'&c.

^LOT> AM YR YSaOL SUL.
W'M. AüBBEY POWÍLL.

, f Am yr Ys - pol rad S.ib - bo - thol,
^ 1 Ei budd-iol-deb sydd annhracthol;

gaelhwn yn iaitb cin Clod, clod I Dduw :

äi cawn yr addysg or - eu, Addysj berûaitb Llyfr y llyfrau
;

Llawer eto sydd bcb wybod
Am ciriau Duw 1

Yn addoli eu beilunod,
Hpb ciiiau Duw !

Diolch ddvlcm a rhyfoddu.
Am tod C7iiirv vu cu mcddu.
Clod am 'isorol i'u had<!v;gu
Yn ni-ciiiuu Duw I

Arclwydd, cymer ni, blant Cymry,
Byth, bylh. Amcn

;

EwyUyslvvn ddilyn lesu,
Bvth, bvfh, .'.men

;

Cofia hofyd ein Hathrawon
.-\'n haddys.^ant ni mor dirion,
Tywallt arnyut bob bendithion,

Byth, byth, Amcn !



44 ADSAIN MOLIANT.

Geiriau gan J. S. Jahes. "n^Jí. B. B3ADBCBY.

1. JI.ic Ewn Ccrddoriaetîi pref Yn adsain ^lad y gwawl

;

2. A gaifif hoU Iwythau'r llaìíT,... A theulu'r ncf yn un;

A hoU gerddoriou nef Tn un - o yn y mawl.

Gydganu'r anthem fawr, . . I'r Duwdcd yn y dyn I

CYDGAlf.

Ái ni chawn niuaa daro'r tant, Ac adsain moUant didwyll plant

A lisain.

Ac ad - sain moUant I Adsain moliant'. Ad - sain moUant

Adsain mcUant I moUant ! Adsain



45

HEDDWCHl
Gcirian tran ISLWTS. Wa. ArB:î:-

Seren fíydd han b:illo'i hyder,
Pan y llwyT ddiffygio'i'lron,

Dod i'w fynwes nefol gryt'der,

Draw, draw ar y don,
Dod i'w íynwes nefol gryfder,
Draw, draw ar y don.

Seren ddwyfol, arwain bellach,

DwiT y Crwydryn adre n üon,
Profwyd ef yn grflawn mwyach,
Draw. draw ar y don,

Priífwyd ef yn gyflawn mwrach,
Draw, draw ar y don.

Seren gobaith, O ! llewyrcha,

Ar y storom olaf hòn.
Nes y tryn dragwyddol hinJda,

Draw, draw ar y don,
ìîes y try'n dragwyddol hindda,

Draw, dtaw ar y don.



31or hyfeyd ydj-nr iaith

leueactrd yn gytrm-
Wrth ddechreu ar ea íaith,

Tn moli Mab t dyn ;

Cyduned lluoedd nef a lla^,
I seinio'n nn, Hosanaa n awr.

Ctd.—Clywchísain, ic



DYMUNIAD PLENTYJSr. 47

Gciriau gan J. S. Jaìibs. ANAD.N'ABIDCDS.

ii

Yn chwarcu tanau'o tel - yn, chwj-ddo'r anthcm grcf, Ncs

mm
i^üiiiiiiiíiÈüiriî^p;

yn ad - sain niuriau'r Nef.

Ond yn lle bod yu angel
Pechadur euog wyf

;

O ! Arglwj-dd madcìeu 'meiau
Tr^yy rinwedd marwol glwyf

;

Dilea fy anwiredd,
A golch fi yn dy waed

;

A minau a"th glodforaf

A'm dwylaw wrth uy draed.

A phan y byddaf farw,

O ! Arglwydd, cofia, fi,

Ac anfon un o'th engyl
I'm dwyn ir nefoedd fry ;

I uno gyda'r djTfa

Sj'dd mewn nefolaidd hoen,
Yn eanu am eu golchi.

A'u cánu'n ngwaed yr Oen.

Ac yna byddaf Angel,
Ger hron jr orsedd wen

;

A llawryf anfarwoldeb
Yn flodau am fy mhen

—

Yn chwareu tanau'm telyn

I chwy-ddo'r anthem gref—
Nes byddo ä\vn cerddoriaeth
Yu adsain muriau'r Nef.



48 DUW. LLWYDDA TH AHL
GcirianganJ. S. Jiîirs. Jocetb Pa33î.

: . Gair fj- Xi;vr vT> 'r Utí - yr gortn, Duw, IlTrydda'th aìr :—

-Te yw llvf - TT rr hoU lyfr-au, Dnw. ll-n-ydda-th air

:

T Eac yiî- cdo bob bendjüiicn, 1 ddiwall-n eia banç- en-ion.

I ddi - Tralla ein hanj-en - ion DnTT, nwydda'th air.

2.

Gair fr Nnw yw'i ddwyfol grfraith,
" Duvr. îlwYdda th air ;

—

A phob iot o hono'n berflFaith.

Duw. Uwrdda'th air :

Gwrn eu byd j dedwrdd ddynion,
Eo'nt ufadd-dod i'w orch'mynion,
Eo'nt ufadd-dod i'w orch m'ymon,

Duw, llwjddâ'th air.



NI RODDWN FYNY'R BEIBI.. 4'J

Gciriau san J. á. jAiiEs. Wsi. Aueeet I'oweli..

Andaftte.

' Mao'n fwj- ei werth na'r bydoedd oU, Rhywddam annhractliol jtv ;

îrae'nlanipsy'nrhoddi goleu'r ncf, Ar bob rhyw ran o r oes

;

Ac yn ci llewj'rch rhodia myrdd, 1 'wel - cd gTverth y jroes.

2.

Ni roddwn fyny'r Beibl,

Y llyfyr goreu yw ;

A'r imig un all ddangos ffordd
Lle mae tiagwyddol fyw

;

O uftiddhawu i'w eiriau pur,
Gwrandawn iir lais y nef,

Ac mewnieuenctydtal\vnbarclí,
I'w fwyn orch'mynion e£

3.

Ni roddwn íyny'r Beibl,

Gwir nerth yr ysgol Sul

;

Arweinia ni ar hyd y ffordd

Sy n hj'fiyd—ac yn gul

;

OArglwydd, Uwyddâ'r Beibl pur,

Doed daear fèl y nen ;

Ac j-n mhob calon, drwr y byd,
Y Beibl íyddo'n ben.

'



50 PLANT Ylí CANV.
Gciriau san J. S. James. D. H. ThoSAB.

1. I ba bcth^ rhowd - ian s^n - ol, I blant bych

ain llawn o bocn? Ond i jran - u mawl i'r le - sn.

2 Eiddo'r lesu yw plant bycliain,

Wedi'u prynu ar y pren ;

Ac mae myrdd o g5"lch jt orsedd,

Yn rlioi'r goron ar ei ben ;

Canwn ninau foliant iddo

—

Yn soniarus, '
' nol ei air ;

"

A phan awn i'r nefoedd ato'

ChTTareu-mi iddo'r dclyn aur.



CAN' MLWYDD I NAWR. 51
(Jeiriau gan J. S. jAnns. Wm. Aübpet Poweiì.

awr mor ysgafn diocrl a'r myn, Vn mlien can' mlwydd i nawr.

Fe fyddwn j-n y beddrod dn,

Yn mlien can' mlwydd i nawi'

!

Bydd neb yn gwel'd ein heisieu ni,

Yn mhen can' mlwydd i nawr

!

Plant ereül fydd yn llanw'r lle,

Drwy'r ysgol Sul, a thrwy y dre'

—

O, am dduwioldeb boed ein llef,

Fel cawn ni ganu yn y nef,

Yn mhen can' mlwydd i nawi'.



52 NEWYDD DA.

R. 0. PRIICHA3D.

i'r holl bobloedd Kewydd öa— ncwydd da—

Nowydd da, Newydd da.

Jros y ddaear
;

Newydd

Newydd da, &c. ' ^

3SIae banerau'r nef yp. cliwifio,

A chenadau-'r nef yu blocddio,
Newydd da—newydd da—

lîoci m-iddcuant a EroUyuptdod,
'N.awr trwy ras, i !;acthion pecl
Hewydd da I newydd da I

Mae darpariaeth gan drusaredd,
Eydd i'r enaid Iwyr ymgcledd,
Newydd da, newydd da I

Ac map'r moddion ynsanteiddlo
Pob crcadur, — pawb a trrcdo

;

Ncwydd da—newydd da.



O DEWCH I'R HYFRYD WLAD. 53

Geiriau gan B. Samüei,. Anadnabyddus.

1. O dcwcli i'r hyf - ryd wlad, Sy'n llawn o fyw-yd pur;

mm
pw-yd pur;

« .m.

.

Lle nad oes ncb trwy gyrau'r fro, Yn cwyno gan nn cur.

Ctdgüc.
^

^ m—f-^—*-'-«>-^-jB-^-'
f

-^^
—

0 dewch i'r hyf - rydwlad. O dcwch i'r hyf - ryd wlad

;

Slae yn - o hyf - ryd lacth a mul, I bawb a ddcl, yn rhad.

2. 3.

Cawn yno gwrdd yn nghyd, Ni ddaw im 'storom flin,

A'n hoff athrawou gwiw, I gyraii'r wlad ychwaith,
Fn yn ein dysgu, yn y byd, Ond tawel, hyfryd. hafaidd, hin,

I ddarllen geiriau Duw. I dragwyddoídeb niaith.

Ctd.—O dewch, &c. Cyd.—0 dewch, &c.



54 "STl YMOFYNYDD PRYDERUS.
Geiriau gan J. S. James. 'Wìi. Acbeet Powell.

SOLO

—

T'more.
, ^

CUwi deitliwyr llon, dy-wed-wcli im", Fatli tfordd sy"n myn'd i'r ncfoedd?

2 RTvy'n gwel'd o'm blaen ryw eang borth,

A r.ydan ffordd agored—

Ac yn cyfeirio ar i lawr—

A Uuoedd yn ei clierdded

!

Ctb.—Mae'r Iydan ffordd yn myn'd iT tân—

A'r llaoedd ánt ar hyd-ddi

!

0 gochel di y lydan ffordd,

Mae'n arwain i drueni.

3 Pe bawn i 'n penderfynu'n awr,

1 ddewis tìordd y bywyd;

A gawn i deitliío gyda chwi.

Ar hyd y ffordd iT gwyníyd ?

Ctd.—Mae croesaw i ti dd'od i'n plith,

Mae"n calon yn dy garn;

0 tyred. tyred gyda ni—

Ni wnawn i ti ddaioni.



CAHWÎÍ WYBOD AM YR lESÜ. 55

OciTlaa Ran R. J. OwESS. Jon.v P. Jeirsí.

Llais Cyntaf gan bìant hychain.

fu far - w ar y Groes ; Fe yw'n Cre - Trr-

Fe yw'n Ceidwad
;
Pwy a draeth -a byth ei loes !

CTDGiiy.

Crd-ddyrchafwn fawl i'n Ccidwad, HoU ieuenctyd byd yngrwn;

Anj ci dirion gydymdeimlad A phcchadur dan ei bwn.

2.

Pan y rhwystrwyd p^ant at lesu,

Beth yw'r geiriau dd'wedodd Ef ?

" Gadewch iddynt, am mai eiddo'r

Cyfryw rai yw teymas nef.

"

CrD.—Cyd-ddÿrchafwn, &c.

A óes teymas ogoneddus,
I dylodion fel nyni ?

Oes ; can's rhyngòdd bodd i'r tesu,

Roddi'r deymas hon i chwi

!

Ctd.—Cyd-ddyrchafwn, &c.



56 RWYN CARU'R T3GOL STTL.

Gelrla:! çan J . S. Jü-Sä . Wa. Ams^T Poweiì.

1. 'E\Tj- n cara r T' - gol Snl, Un an - Trj-l iaTrn yw

Bn ìmì'n famEetîi íwyu, Er pan o wn £ab - an bron r

Paa rfvTra-"î irfnrd lais, Hî'n ocd - i draw,

Snl, A r Eei - bl vn fy lla-îr.

"Tìwy'ii cara'r Tsgol Sal,

A throsan teimlo sél

;

Mae hon yn asor ffordd.

Yn mlaen i'r byd a ddel

;

Beth bjTiag frddor hin,

A nerth t \ut a'r ^law.
Ewy'n dod'i r Ýssol SuL

A'r Beibl yn fr llaw.

'Ewy'n caru r Tsgol Sol,

A"i Beibl anwyl hi

;

"Does dim vn meddn srn
Mor íawr i'm henaid i ;

Prrd bynag clrwch ei llai.-.,

Tn galw oddi draw,

O de'wch i r Tsgol Sul,

A r Beibl yn eich llaw.



MAE GWAWR I DDOD AR SEION. 57

Gclriau gan J. CI3BI0G HcGOES. Dr. L. Masoj.

1. Mae gwawr i ddod ar Sciou, O fen-dig-cd- ìg awr 1

Daw cre - ad - ig - acth newydd nhcyinas Ic - sa Grist.

Mae gwa'WT i ddod ar Seion
Tn nghariad Mab y dyu ;

Fe gyll pob plaid, ac cnwad,
Ei enw hoíf ei hun :

Mae engyl glân goleuni,

A'u bysedd ar y tant,

I daro'r anthem ne-n'j'dd,

Pan una Daw a'i blant.

Mae gwawr i ddod ar Seion,

A haul o newydd wi-ês
;

Mae Sabboth ar ol Sabboth,
Yn do<J a'r dydd yn nes

;

Pob emyn, a phob gweddi,
Anadlant ar ly nghlust,

Am greadigaeth newj-dd,

Yn nheymas lesu Grist.



58 CATHL Y BOREU.

Geiriau gan J. S. James. J. P. Joaras.

l.Aethheibio'r nos Mae r haulwen dlos, Isawryn y nen yn g-wcn-

; A'r ad - ar iran.Yn bcr cu cin,A'r cyfan yn mol-ian - nu.

Ctdoan.

A chyd - a'r lla, 'Rym ninau'n llon, Yu odl - l

A cbyd - a'r llu, a'r lIa,'Rym ninau'n llon. yn llon, fn odi - i

mawl yn bur a aaTTj-n ; I çlustian'r lór,

mawl yn bur, yn bur amwyn; I glustiaa, glusliau, glustiau'r lòr

Mae cathlau còr— Yr Ys - gol Sul, yn hyftyd swyn.

Mae cathlau cathlau côr—Vr Ys - gol Sal, yn hyfryd swtu.

2.

Mae'r bydoedd oll,

Heb un yn ngholl,

Mewn mil o leisiau'n moli,

A gwlad y gwawl,
Yn chwyddo'r mawl,

I Awdwr pob daioni



MAE GOLEUNIN Y FPENSSTR I TI. 59

Gciriau gan Gwe.nttdd B-îchas. Wu. B. BiiADBimY.

— I— '—1^—
1. Mae gol -

m
i'n y ffen -cstr i frawd, Mae gcl •

i'n y íTen - cs - tr i ti.fan- au'r îícf fry—llac gol - cu-

Cydgìn.

drigfan sydd amhv,c

frcnestr i ti Y dri^an sydd amlwg 1

ni— Mae sol

SÎÜÜ^lg

ilppigü
CfoDestr i ti.

AVecli gorphen dy lafur a'th bocn, frawd,
Ehoddir eoron oj'liawnder i ti,

A chartref i fyw'ny Jerusalem fi-y

—

Mae golcuni'n y ffenestr i ti.

Cyd.—Y drigfan sydd, &c.

3.

Yna'n mlaen heb ddiffygio, yn njlaen frawd,
O'th holl adfyd, daw Ìiawddfyd i ti

;

Claer engyl y nof T>'en a'th dderbyniant o'r lli
;

Mae goleuni'n y ffenestr i ti.'

Cyi».—Y drigfan sydd, &c.



60 O ! NA BAWN YN SEREN.

Gciriau gan J. Ceibiog HuonES Joseph PiRar

1.0 1 na tawn yn ser - en, Yn ser - en ar ael y fforf-

nen, y nen, yn bod, yn bo'l ac yn byw,yn byw, Tn

^ ^ " Rit.

tof - - - rouuwcb -bon— Eliwnj dyn - ion a Duw o hyd:

—

hofran.yu hofran u(7cbben,uwchben,Ehwns, &c.



O ! NA BAWN YN SEREN.—Parliad. 61

O t na bawn yn ser - en, Yn ser - en ar ael y ífurf -

• a - fen, Yn di - lyn y llocr, o amgylch y

- a - fcn— Y llocr

—

byd— Fry yu scr - en fach wen, Yn ser-enfach en.

Y hyd—

2.

Neu'n nn o'r planedau,
Ac i mi leundau
I'm dilyn trwy'r nef, yn ngolwg y byd ;

Neu'n blaned fach wen, jti blaned fach wen,
Ar faesydd y nen, &c.

3.

Neu'n un o'r planedau
Yn cario negesau
O haul pell i haid, fyd pell i fyd ;

Neu'n gomed fawr wen, yn gomed fawr wen,
Ar faesydd y nen, &c.

4.

Mi ddywedwn am ddyfiider,,

A hyd, lled, ac uchder
Ea-.igder y nef, a harddwch y byd !

O ! yn soren fach wen, yn seren fach v/en,

Ai- facsydd y uen, &c.



62 FY MAB, BWYTA FEL.

Geiriau gan J. S. jA^s. AuaJnabyddnt.

1. rsgafn h d y ffwenyn Lach, Dros y prydfeith erddi;

O mor hyfryd myn'd i'r ardd, Pan bo'i llawn o flodan

;

Gwcled ^ón y lil - i hardd, C.isslu mclus ddiliau.

^ m m -J^ m—r-* 2 «

—

^ *—r-g-^-'°

—

n-

2.

Fel y gwenyn bychain, mwyn,
Byddom ninau beunydd ;

Casglu mel o Iwyn i Iwyn,

Canu mewn llawenydd ;

Byw yn nghanol Bwyni teg,

"Gardd yr Ysgrythyrau ;

•Ehyd y dewis Üodau chweg,
Su£ÍQo'r melus ddiliau.



Y GORON AUR. 63
Gciriau gau H. M. Edwaeds. Wsi. ADnREY Powbll.

1. Wao coron our yn ar - os i mi, A gwcnau yr le - su

• »—m—^ m • • r—^ 1'*- > 1
—~-r

r^=s=^
pwiw, Pan hed - eg a wnaf tii draw i'r Ui, A

Cydoan.

myned i'r nef i fyw. O am gorou o aur, Y

g^iÍ3giê?pÌlí^iíiíÌ3333Ì
am íîoron i

cm - au ao aur, Pan uos a fydd wedi

O emauac aur, 4c.

W==W~^=%^^ì:^Z=l^=l=l=l^-r^=^
troi yn ddydd, Caf gor - on o em - au ac aur.

2. 3.

Daw ani;el gwyn tu arall i'r Uen, O Dduw rho'ncrth i mi yn y byd,
A'r gorou fydd yn ci law, r'el bydd i mi fvw i ti,

Ac yna fc'i gwissrir ar fy mhen, A gwna fi yndeiiwng o gonm auf,
A'r diwodd byth by th ni ddaw . Y goron a paf mewn bri

.

Ctd.—O am goron o aur, &c. Cyc—O am goron o aur, &c.



64: CAWW GWRDD TU DRAV/ I'R NEFOL GAER.

Goirîau gan D. Dyffbtnog J eneins . Wm. Aubeey Pov7eiì.

1. Os 'madaclwnacthy dctliTydd lu, Plant da y Bcibl

^ r

gadacl eu csamplau gwiw, Ai- ol i ni'n y byd.

Cawn gwrdd tu draw i'r ncfol gacr, Ilob un yn diist gan droion chwith.Pob

iiîiiiiiîigiill-liespiiie^si

yn bercben cor thclyn i gael chw.areubyth.

Os 'madacl wnacth yr Icäu mwyn,
A fu yn .synu Ua

;

Tra'n dymuniadau pcnaf ni,

Am wel'd ei wyncb cu.

Ctd.—Cawn gwrdd, is.'z.

03 'madacl rhaid dan droion blin,

Ilyd wyncb maith y bj-d

;

A nowid he» pyfeillion am
lîai 7iewydd \)TOXí 0 hyd.
Cyd.— C'awn gwrdd, i:c.

Os ydyw anpreu'r gelyn du,
Yn rhoddi aml plwy ;

•irwy dori ein cyfeiUion hoff,

í'r bodd—o'n golwfr mwy.
Cyd.—Cawn gwrdd. &c.



65

Geiriau gan H. M. EowaBDS

=0^
Georob P. Eoot.

1. Pan ddaw lo - sii, pan ddaw le - su, i gas.^Ia y gemau,

i, ewcrthfawr cm - au, Ei eidd - o ei hun.

gLiikÌ3^=JÉÌl^%-illlM
Fcl mae ser yn y bor - an, Yn y i^wiw ororau.

i^»—J^—Sy-1
1

ilii
T bydd Iicirdd ddyäslaer em - au, Yn ci goron aur ef.

I§i«lgid^líl|gi^pipill=
y w I r r

Dys^lacr emau, prydrertli emaa,
y îjemau i'w Roron,

Seren yma, houlwcn yna,
Ei eiddo ei hun.
Ctb.—Fcl mae ser, &c.

riant yr ysgol rad Sabbothol,
8yn caru cu Prynwr,

Ydyw'r gemau, nefol cman,
Ëiciddo ci bun.
Ctd.—Fel mae scr, ic.



6G DIRWE3T.
NV«. ACBREÎ POWIIJ,.

1 A wel-aist tì mo r hu - an, Yn pas - io cop - a'r bryn, Gan
2. Piin dâatr y gwanwyu fir - iol, Fcl ang - cl teg i'n mysg, l'n

-i S * ^ ,
:':-'y—

! l_ ü>-r

^ -* • V^ a»^ —9 m^:^
daf - lu grren - an fir - icl, Ar flod - au m.in y glyn ; Fel

dol, i'r wi~. a'r çlas fryn, Cyf-ran - a newydd wisg; A

hyn - y mewn hael - ion - i, Can-fydd - i Ddirwest lon, Yn
phan ddaw Dir - west diiion, Cyf-archa'r mcddwyn g>vael, Gan

ty - wallt ei Len - dilh - ion, Ar blant yr ynys hon.

gyn - yg idd - o'a wyl - aidd, Yn rhad ei hen - dîlh hael

Ctdgì-v.

O dewch, O dewch ieu-înc-tyd, 1 gan - n yn llon bob gr,

O dcwcb,dcwch,dewch,dcwch,dcwch,clewch I ganu, ía:.

Gan dd'weyd fel hyn 'mhob pant a glyn, Ein üoir^Siiiüa yw dr.



CATHIi Y TYMOILA.ir. C7
Oelriau gan J. S. James.

Ik ^ ,—, 1 1 ^ K-r-

j 5 Pan ddaw'r Gwanwyn gwyrdd, gyda'i ílodau fyrdd I add -

l Pau ddaw'r gweuwyu bach,'rbyd y blod - au ìach, I del -

yr Ys

Mmmmm^
urn - o'r byd yn hardd ; ì

or - i cathlaû'r ardd
; \ Yn yr Ys - gol 'rym o hyd, Dan ddyH

geidiaelh oreu'r byd; O mor harddyw bodmewnpryd,Yn yr Ysgol Sul.

^ «' > V > S* >»' I

2 Pan ddaw'r aeron têg, a'u haroglau chwég,
I roesawu'r Hâf a'i swyn,

Pan ddaw'r adar mân i ddyrchafa cân,

Gyda mil o leisiau mwyn.
Cydgan.—Yn yr Ysgol, &c.

3 Pan ddaw Hydref hîu, dry bob peth yn griu,

I gyfnewid daear a nen,
Pan ddaw'r gwynt a'i sî, i'n rhybuddio ni,

Bod y flwyddyn bron ar ben.
Cydgan.—Yn yr Ysgol, &c.

4 Pan ddaw'r Gauaf gwyn dros y ddôl a'r bryn,
A'r holl adar mâa yn fud,

Gwelir CÔB y Plant, gyda thyner dant,

Ynmolianu Duw o hyd.
Cydgan.—Yn jT Ysgol, &c.



68 O! DEWCH TUAR YSGOL SITI..

Geiriaji san J- S. Jäxss. C.ng. i'i gTraiüi híTn.

1. 01 deTrch !;i - a'r Y? - Sr.I Tn lla. Mae Tn.3ài Ues-er-au
O ! CciTch tu - a r Y= - ^'ol ienctyd lìon.ilae addysg i"r bach a"r

hofTwch chw; ; Lle cewch ch-nî dJy=-L'edi-ae:li ben-a"r byd, Dewch
ma-n-r yn tcn ; Cewch addysg a'ch 'cwyd o ris i 'ris, Dewch

yn - o i gyd, O ! de-srch i gyd. Mae'r Athraw yn gafael yn
yn - o ar írys, O ! dewch ar írys.

>—^--^ ^s^-^ , ^—

^

irrsr^^s-r^

—

<:n.s
. \ \.

\
Ewylaw y íwan.'Bhyd risiau ùyfgeidiaeth y dringwch i r lan, O !

dewch. dewch.dewch.dewch. O ! dewchta - a r Ys - gol Sul



W1,EDD Y PIiANT. 69

OeÌTÌau pan GwiLTa Ctxlau. Wu. Aübest Powell.

Vs - gat'ii yw'n ruedí! y - lian ui, Wrth wledda gyda'n gilydd ;

Cyd. Ys - giü'u w'u nicdd- - liau ni, Witli wledda gýda'u gilydd
;

j „ -g. " B g—-p- ^ -
^-

•
•

Nid ym-geis - io m am fri, Oud nof-io mewn Ilawenydd

;

Nid ym-geis - io m am fri, Oud nof io mewn Ilawenydd

;

i^lÌlE^l?^lp§3Í^Ìpfl

1
1 ^-T—I ' >-r-J ^ 1— ^-m-. :-r

Nid oes trall - od dan ein bron, Di - brof iad m o hon-o ;

i?^^i=ilglÌl?lSlgi5ÊpËE^E|^

Can - wn dôn mewn cyw-air llon, A bair i ad - ar wrando.

2 Er i'n' dreulio'n gwyliau hoflf,

Yn a'wr wrth fodd ein calon
;

Dringwn fryn, ond braidd yn gloff—
Y bryn " pan ddown yn ddynion,"

Trefnir yno wleddoedd inwy,
A llawnach medd dychymyg,

Dj'wed llu o honynt "h'wy,"
Fod meddwl hyny'n rhyfyg.



70 PWY FEIi EFE.
Cyng. í'r gwaltb bwn.

1. Un a pef-ais i mi'n gyf - aiU.Pwy, pwy ful e - fe !

2. F'en - aid srlyu wi-;li Giist inewu cyui. Pwv, pwv fel e - fe

!

3. Brawd vw' Ìe - su mewn cyl-yug -"der, Pwv, pwv fel e - íe !

*—r*

—

mmMmmmmmmm
Hwn a gir yn fwy nag er - aill, Pwy, pwy fel e - fe

!

FfydJlawn vw yn mhob cal - ed - i. Pwv. pwv fel e - fe

!

Cyf - aill yw 'a lyu bob am - eer, Pwy, pwy fel e - fe !

— —-—

—

m— • m m—

—

m m ^ ,—

-

C'yf-new-id - iol yd-yw dyn- ion, A siom-ed-ig yw crfeillion
j

Os yw pechod yu dy dd'rys - u, An^Ii red-iuiaetli am dyletli-u,

Dio-gel íydd-af "dan ei ad - en ; Ac wrth rod-io'r hen lorddonen,
m- -m- -m-„ • ~'—— ~ m -—^ rr ~ o

,

I Hwn a ber - y byth yn ffydd lon, Pwy, pwy fel e - fe.

Hwn a ddich-ön "dy ar-ed - u, Pwy, pwy fel e,- fe.

l'n ei law íif drwyddi'n lla-wen, Pwy, pwy fel e - íe.

4 Tn y tTwyll fedd fe'm cofia,

Pwy, pwy fel efe !

Am fy Uwch fe Iwyr ofala,

Pwy, pwj' fel efe !

Egyr ef ei hun fy agharchar,
M}-n fy nghorà" o waelod dacar,

Ar ei wedd yn bur a hawddgai-,

Pwy, pwy fel efa !



DEWCH UNWN EIN CANIADAU. 71

Ooirlan gan J. S. James. Wm. Aoteeî Poweli..

I
1. Dewch un - -wn ein Can-iad-au. Mewn gwirgerdiloriaetli «íref. Fel

ICvu. De\vclaun-wu eiu Cau-iad-au, Mewngwirgerddoriaeth greí, Fel

1 1 S-i—^ 1* V -^-4<«—r -1=^-1 s—c-r^—n

bydd-o'n Ueis- iau ieu - ainc, Yn dyrchu'n fawl i'r uef ;

bydd-o'u Ueis- iau ieu - ainc, Yn dyrchu'u fawl i'r uef.

Mae heddyw'n ddydd gorfol - edd, I blaut yr Ys - gol Sul
; Sy'n

tcitli -io tu - a'r bywyd, Ar hyd y llwy - br cul.

2 Ein holl atlirawoa ffydJlawu,
A'u bathrawe.'ian glâu,

A ehwiihau'u Lofl' rieui,

CyJiîn'iVch yn y gâu :

'

'Ey'cU h;HlJy\v'u !,'\vi.led llwyddiant,

Eich 1 atur yuom ui,

Cydunwn i roi'r moliant,

Am hyn i'r nefoedd fry.

CyuoAN.—Dewch unwn, &c



72 DiWYDRW YDD.
G«îrlau fran Drwi ÎIoelwtn. Wm. AtrBfiiT PoweMi.

*^ 1. .\ wel -soch cbwi'r wcn-Tn - ea fach, O fewn yr ardd yn
2. Fcl y weu - yn - ou di\i • wyd S'ill, Y dyl - em ni - ûau
3. Ilac pien y byw - yd yn yr ardJ, A ffnvythau pér o'i

•» -jí' 'jf' ^

^ fyw ac iach, ín dis - cyn ar y rhos - yn tcff. A
fod hcb ball, Gan ddal ar bob cyf - leiisdra gawn,-Gwneyd
frig a dardd, A'i wyrddiou ddail iach - us - ol oU, Ileb

-m-
-

—

't-—^rr_ £- « « c— • • « m—

ci as;l - n mèl o'r blod - c.t chwei;! Hi wnai ci gwaith dan
dpfu - ydd o'n holl froint - iau llawn ; Yr ardd i ni yw
ddcil -'cu byth yu mya'd ar go.l ; Au - far - wol hcirdd ros -

iS3ilSlpipiÉ3=:il|llëp?l5l

pan - u'n Uon, Ac wrth fyn'd heib - io dy - wed hon.
pcir - iai!'rn:>f,— Y Bci - bl horf—Dar - llcn - wn cf.

- yn - au blydd, Yn pcr ar - ogi - i yu - ddo sydd.

iëlíËllülälÉá^lriipsllü
Cydc.an.

^ ^

llae'r Gau - af yu dod ci cliwil - io a wnaf,

:g: ^ S:. 'ít. Sr. 'S:. ^ ^ ^



DIWYDRWYDD.—Parhad. 73

-K •'íi .V

tym - or yr Eaf.nhym-or 1 gasgl-u yw tym - or yr Eaf.

—m

O NA FOLIAIíENT YR ARGLWYDD.
PsALM lor.

^
í .N X

O na fol - i.iii - ent yr Ar - gl-svydd, 0 na íol -

?—

?

ian - ent yr Ar-glwydd, Am ei dda - ion -• i,

A'i ry - fedd - od - au i fôib - ion dyn - ion.

lESU PAID AN GADAEIi.

^ Gw Idy anwylynyii 'madacl; Pydd wrthraidl ni'nblaid:Iesu,páirl a'n



74 AR FRYS I FFORDD YR AWN.
Gelriau gan J. S James. Cyng. i'r gwaith hwn.

1 1 \
''''"'''^' .''^^ ííwel'd y plaiit i gyd, Yn il'od niewn pr_vd i'r

I
l A'u gwers'i'n bar - od er - byn niiw, Yn dod mewn pryd i'r

k 4^ ^ ^> > N |k_J*__

-l=ì=^=í=^íl^=^=l=M^^=^=^
Ys - gül Sul ; Gan ad - ael ples - er gwag y byd, A
Y's - gol Sul; A'u Uyl'r - au liycli - ain yn e'u líaw, Yn

CVDG.\X. p

d'od i'r Ys-fíol Sul. > Ar frys i ffordd yrawn, íîordd yr awn tua'r

d üd i'r Ys gol Sul.
^

I

Y'K-gol Sul, Arfrys i ft'ordd yr awn, yr awn tu-a'rYs gol Siú.

2 Cawn ddysgu daillen Beibl Du'w,

Wrth dd'od yu llon i'r Ys.,ol Sul

;

Ac wr h y BäM ddy.sgu bjT\',

Wrth dd'od i'r Ysgol Sul

;

Mae dysgu'r wers yn ddedwydd waith,

Wrth dd'od yn ílon i'r Ysgol Sul

;

Y dydd dedwydd.ií' yw «'r saith,

Wrth dd'od i'r Ysgol Sul.

CíDGAN.— Ar frys i ffordd. &o.



GAWN NI GANU YN NI NEFOEDD. 7

Gelrian gan J. S. Jambs. Wm. Aotre? Powbll.

N-r-^ç 1» N-

1. Gawu ui gau u yu y uef-oed ! Câu yr Oen, Cân yr Oen!

gliiPligglil-^gllî^lililil

Gawu ni gan - u yn y nefoedd ! G;"in i Dduw a'r Oen ?

' • ^ I ? > i#

Cawn, o cawn yn y ddedwydd wlad, Lle nad oes na phoen na goíid,

_>—s—r«—!s_t-

Ni gawn gau - u byth mewngwynfyd, Gân i Dduw a'r Oen !

• «— • " * r* • • «p—rf=-n-

2 Gawn ni ganu j'a oes oesoedd ?

Gân yr Oen, öân yr Ocn ì

Grawn ni ganu yn oes oesoedd ?

Gan i Dduw a'r Oen ?

Cyd.—Cawn, &.c.



7Ö y NEFOEDD.
Gciriau gan E. SäMüei,. ^ Cyng. i'r gwaith liwn.

1. Ei- bod y ffordd yn ar - w, I deith - io tu - a thref;

Ni gawn orph-wys yn y nef, îíi gawn orphwys yn y
.«. M- -m- «.

^— —c p—trpr—-j^—j,—C| j j, j
—

c

fMi^îiîiipPiiìiiìÉiipriP
nef—Ni gawn orphwys, Ni gawn orphwy8,Ni gawn orphwys yn y nef.

i#ÌiM=Ì2=^PplpipÌ
2 Er ymladd a gelynion

Dywy'n hoes, ni bydd 3'n faith

;

Cawn orphwys yn y diwedd,
Yn iach ar ben y daith.

Cyd.—Ni gawn orphwj'S, &c.

3 Er bod y tonau'n uchel,

A'r gwynt yn groes o hyd ;

Mae'n Llywydd yn alluog

I'n dwyn i'r porthladd clud.

Cyd.—Ni gawn orphwys, &a



PE BYDDWN YN HAUTiWEN. 77
Oclrlau pan J. S. James. \Vm. Aubrct rowEix.

- - wii VII haulwcn mi wu beth a^ Pe bydd - -

CiiORus. - Trebh Alto.

P
—ö-^S.—.8-—-S—S.—.S^^'=S-;-S— 5—S-t

Pe byddwn, pe byddwn yn haulwen, pe byddwn, lù wn, mi
Teiio're Bass. M. ^

wnaw ìli chwil

P
am flo - dau, trwy"r

wu betli a wnawn, Mi chwiliwu, mi chwiliwn am tlo - dau, am

bob un, 01 -

ÌÎËSüiiìi

ai- bi yduawn
;
Tv-wyi

flod-au trwy'i aidd ai' biydnawn : Tywynwn ar bob un, ol

eu - ni di len, Nes bydd - ai pob blod - yn, ya

^&--:r:3—r^czsrrsr:rs^zr^zigq:r:q—

eu - ni— ol - eu - ui di - len. Nes byddai pob blod - yn, pob

-I-
—• •-^•_r«—• •-r« • ^-r



78 Pi3 BYDDWN YN HAULWEN.—ParhacL

blod-yn yn co-di ei bea . . . Pe byddu n, pe byddwn yn

i»" ^ > > ^ -"^* * * b» Î

haul - wen, mi wn b'le vr awn,

haul - -wen, pe byddw n mi wn, nii wu b'le yr awn, Awu

Awn

lawr .... i'r bwth-vn - oJ dis - tadl af a gawn.

hiwr, awn lawr i'r bwtl^-n-od, i'r bwthyu - od dis - tadlaf a gawn.

^ Gol eu - wn dri:;-ol - ion, pob bwth va a thref, Nes.

;^j7:^^crn—^:-^L^ ===:^=ê^< s^ ^'̂ .^Ji=^^
Gol - eu - wn drig ol - ion, pob bwthyn—pob bwthyn a thref, Nes



PE BYDDWN YN HAULWEN.—Parhad. 79

l)vdd-eiit me^Yn awydd am fvn - ed i'r iicf— O
^^^^0mm

byddent mewu awydd, mewn awydd niii fyn - ed i r nef O

-g-b —m—f» g-F=—Bi—a-F|a— ai—a—»—»—I--FI ,
»-p

m
blent - - - yn yr ydw vt, yn liaulwen, di-ail, vn

bleutyn, ü bleut-ya yr ydwyt, yubaHlwen.yu luuilwen diuil ! yn

u gol • eu-ui, Rbagor

r

acb nu'r baul

!

niedd-n, yn meddu gol - eii-ni^GoI,- eu - ui rliag-or-acb na'r haiil !

ii» L» l"» '
'

Gwasgar-a r gol - eu - ni trwv'r ar - dal vn rliydd, Xes

Gwasgar-; eu - ui twy'r ar - dal, trwy'r ardal yu rhydd.Nes

mmmmmmmmmmmmmm



80 PE BYDDWN YN HATJLWEN.—Parhad.

dwyn y tiig - ol - ion i ar - dul y dydd, G\va3-

dwvD,ne3d\vvu V trig-ol-iou i ar - dul v dydd, Gwas-

gar - a'r gol -eu - ni trwy'r ardal yn rhydd, Nes dwyn y trigolion i

gar - a'r gol - eu - ui trwy'r ardal yu rliydd, îíes dwyn y trigolion i

^=:3srqsr:=irr:==pr

ar-dal y dvdd

)rt-^-iv- ^
ar-dal y dydd, Gwasgara'r gol - eu - ni tr\A'y'r ar-dal yn rhydd,ìíes

PP

r

^^J^il —^—
^

dwyn y trig - ol - ion i ar - dal y dydd



TALODD lESUN LLAWN.
ALL TO CURIST I OWE.

Words by Mre. E. M. Hali..

81

J. T. GiUPE.

r
Mi glyw- af lesu'n dweyd "Nid wyt ond egwan lawn, Ond
I hear the Saviour say, Thy strengtli in-deed is small; 0

disgwyl wrtnfy mliortli.Cci fi i'tli wneydyn llawn.'Talortd lesu'n Uawn,

child of weatness, pray, 1 am thine All in All. Je - sus paid it all:

Dy îrariad, Icsu mawr,
•Rwy'n gweled wrth fy modd,

Wna'r' llewpard bryoh yn dcg.

A'r galon ctareg doda.—Cy.
3 Ileb ddim 'r wyf ger dy fron

I hawlio braint na bri;

Mi ghna 'm gwisg yn wen
Yu Hi-non Calfari.— Cycí.

.

4 Caf ddod o'm gwcly nwch,
Ehedaf nwoh y non;

Can "Talodd lesu'n llawn"
A lcinw'r nefoedd wen.Cî/ö—

.

5 Gevl)ron yr euraidd fainc.

Yn llawn caf ynddo fod;
A rhoddaf wrth el draed
Byth, byth y parch a'r clod.-C^ö.

|2 I.ord, now indeed I find

Thy faith, and tliiiic alone,

Can chanpe tlie lcpci-'s spots,

And meit tlie lieai l ol s.ouc.— C7io.

.3 For nothinpr uood liave I.

Whereby thy gracc to claim—
I'U wasli inc iii tlie Moori.

Theblood of Cah ary's Lamb.— C/ìO.

4 When from my dying bcd.

My ransomed sonl sliall rise,

Then " Jesus paid it all,"

Shall rend the vaulted slcies.—C7io.

5 And when before the throne,

I stand in Him complete,
I'U lay my trophies down,

All dowD, at Jesus' feet

—

Clw.



BEAUTIFUIi LAPrD OF REST.
Music by R. Luwr.r.

1. Je - 111 • sa - lom, for ev - cr briírht—Beau-ti - ful land of rcst.
1- Je-ru- sa-lem, 0 gartref cljd, Hyfr^cl ywr fro í fyw;

No win-ter tliere, nor cliiU of nislit— i;eau-ti - ful land of rest I

YnmJielio swn ys - tormyüa bjtl, Ilyfryíi yw'r fro i fyw,

The (1rippingclou(lischas'da-way, The sunbreaUsforth in cndlessday-
Ni wcl-ir cwmwl uwch y elle, Dis-glaerdeb pur sydd yn - y nc',

-\—t-

Beau-ti - ful land, Beau-ti - íul land, Beau-tl - ful land of rcFt,

Hyfryd yw'r fro, Dyfryd yw'r íro, HyfrydywT fro 1 fyw,

-i^ ^ M m * ém m m M m ^ • m



BEAUTIFUIi LAIÍD OF REST.-Concludod.

-ti - ful land, 15eau-tì - ful land, Eeau-tl - ful land of i-í ft

Hyfi-yd ywT íro, Hyfryd yw'r Iro, Hyfryd y w'r fro 1 fy w.

mm
2 Jcrusalem, for CTer frec,—

Bcautilul land ofrest!
The soul's sweet liome of Liberty,—

Beautiful laud of rest

!

Tlie gyves of sin, the cliains of woe,
Tlie ransonied tliere will never know.

Jerusalem, íc.

•2 Jernsalem cwlad rliytìdid Uawn,
Ilyfryd yw'r fro i iyw,

Gorphwysfa lonydd yno gawn,
Hyfryd yw'r íro i fyw,

Mor l)ërai'dd yno fyddein cân. imán."
'•A'n holl gadwnau 'n cUwlllrlw

Jcrusalem, Jerusalem, &c.

AWN, AWN i'R srsaoL SUL.
Y gelrian gan E. RoBERTa.

FlNK-

Cawn beraidd gan - u yn gyt-tun, Am en - l'r les - u, Cid-wad dyn;

2 Tn dorf gariadns awn yn llon,

Awn. awn i'r Ysgol Sul.

Heb ddig na malais dan un fron,
Awn, &c.

Cael addysg bur yn ngeriau Duw,
Y trysor gwerthfawrocaf yw;
Nl awn l'r Ysgol tra bo'u byw.
AWD, &c.

3 Dinlchwn i'n hathrawon cu,
Ani dd'od i'n dysffu ni.

Cliwi gewch eích tal me^rn gwynfyd
fry, Ara, &c.

Fe dd'wedortd Issu'r Bugall mwy

Am i'w rìdyspylilion borthl'r wyn,
A daethocli cliwithau ya ddigwyn,

Do, do, l'i! di^yu ni.

i Chwi sydd yu nicddu dysg a d.iwn,
O dowcli i'ii dy.-gu ni;

Cysegrwcli i ni ùu prydnav,'n,
0 dowch. A'O.

Pan geddecli ieuaíngc dvsgwy(l
cliwi

Gan rai ociUl Iiyn—mawr oeaa eu
bii-

Dowch chwithau'n awrl'n dlsgn ni,

0 doch, &c.



84 HAPUS DREP.

Gcriau gan Dewi Embyn. W. 0. Pereins.

-9- • -é-
_

1. 0 fowu cnwog fjd y Mwjniaut, Lle ua cliwytu un storom gref

;

2. Yu - o !lo mae'r glan Angclion, A'r bryn-e - dig dorf ddiri

;

3. Yu - o gyda'r dorf ddysgleiriol, Uwclilaw blinder ing a clilwy;

Gyda'r Prynur mewn gogoniant. Mao'n ein haros hyfryd dref.

Bytli yn nioli'r Je -su tiri-on, Yn drag wy-ddol canwn ni.

Lle na ciiwsg ein ceidwd nefol, Ni gawn íyw'n dragwyddol mwy.

Cliorus,

Hapus dref, hapus dref, Geilw Je - su ei bobl

Ilapus drcf, Hapr.s dref, &c.

cf, Tua'r wlad agoneddus ho - no, Ein hapus, hapus drcf.



Y FFORDD I LWYDDIANT. §:

Geiriau gan J. S. Jajies. Wm. Ai brey Powel^..

I

1. LUiw y tliwyil pyl - oetUo - ga, EnaiU hwn a wneír yn fras,

2. Llawcr sy'u llafurio'u galed, Am dryscra'r byU a'u bri,

Ci/dsan. LUawy diwyd gyf -oelho - ga, Enaid hwn a wnciryn fras,

Dy - na re - ol fawr rhag'.ui-aeth, Dy - na hef - yd re - ol gras; ''' •.*

Er na ddaliant eu cym-ha - ru, A'r ddoctUi-ncb odd - i fry;

Dy-na re - ol fawr rhaglui-aeth, Dy - na hef-yd re - ol gras;

I

'Chy-dig gysgn, 'chydis hep-ian, Ydyw'r fTordd i dlodi'n syth;

Ceiwch hi fol ccisio ar - ian. ìlac yn wcrtUfawr i bob oed.

Ond diwydrwydd trwy brydlondcb' Ydyw'r ITorOd i gyfocth byth.

Mae miliy - nau wed i chacl lü, Ac ni fcthodil nt b rri-ocd.





CAN YCOED. (Parhai) 87

grd,— I ffwrdd, i lîwrdil, iffirrdd a ni tuu"r coed

Mae'r blagur byw o dan cn gwin,
A"r glaswellt dau y pwlitli;

A'r deryn dù yn caDU'i don,
l'w (iwion yn y nitli;

A'r awel íwyn yn siglo crrd,
y derw can' inlwadd otd;

Cydunwcn nawr i panu' gyd,
Awn ninau tua'r coed.

I ffwrdd, i ffwrdd a ui tua'r coed.

3 Cawn yfed dw'r o'r flynon ia:li,

A dringu llethrau"r"Uryn:
A tliroi. iuu unwuiiii. eto'n blant,

1 chwareu f 1 y uiýn;
Cawn hela cnau, a'i grawcwTn tcg,
A'r mwyar (rwyllt. a'r llus:"

0 dewch i sast:Ii!'r Btw yiüaa chwt g-
A«Ti tna't cocd ar frys.

1 ü"wrdd, i ffwrdd a tii tua'r coed.

GOLWG HARDD.
Geriau gan J. SriNTnEiî Jones Cynghaneddwyd i'r gwaií hWD.

0! tnor hardd yw'r blodan t p. Sy'n ym-pudd - lo il.wng t di:il:

0 : mor hardd y w'r ser-en, sydd Yn cho - edd - i tori - ad gwawr;

n saw-yrschwèg.Trwybelydr- an byw jt hanl.

i cawr y dydd, I or - eu - o'r nef a'r Uawr.

Cydgan.



MAr Drw •rîî rhoddî gras i bIxAht.



3 Wonls of comfoit yoa shall Ijear.i 4 Conie oa eyenr Salileili dar.
Come a<r3iii. coaie a^:ain

Froni ihe 'Book we lore so dear,
Tliea coîne. conie arrajn

:

Jesos soflèied <m the tree,

JesoB-died for tx» and me,
His discipìes yod raay be,

O Cùme, come a:;aic

_ Come aíaisi. conie a^^ain

;

XeTer. nevier siay aw-a,
O cC'Dîe. come again

:

Xow iHipit)ve the honrs that Gy,

Hiey are siiding swifUy by.
Yoù are not ioo~'yoang'to 'die,

HiúO come, cobìe again.



ü adj índer gras, &c.

HYMN AEALL (Gyda'r un Gydgan.)

(Tu dal 81.)

1 Gorpheaodd lesa 'r gwaitli.
Fe ruüdodd beriraìtli lawn;

Ac ya ei haeduiaut ef
Aiae bedd a pUardwn llawD —Ci/d.

2 Mi blygaf wrth ei draed,
Erryuiaf aui ftael byw;

A golchaf yn ei waed
l"y lueiau o bob rtiyw.—CiiCC.

3 Do. talodd lesu 'n Ilawn,

90 EMYNAU,
Y PORTH AGORED. 4 Cawn ganu 'n iach l'n croes a'n cnr

1 Mae porth yn gllagored, oes. 'l^"' troesi louau'r aiou;

A thrwyddo mae"u pelvdru. ^i'^''' ' 8"'" Hynwr pur,

0 bell, diìUgleinltb pur groes, •j);!","} ^^iSp" 'r gorou.

Aufcidrul gariad lesu.

CvDa.iN.

0 ddyfnder gras, heb faint na rhi'!

Ai porth agored yw i uii » lui, i mi?
Agored yw i lui í i lui ? I mi

»

Agorod yw i mi?

2 Mae'r porth yn agor fore a nawn
1 bawb sy'u ceisio'r nefoedd;

1 h2n ac ieuanc. Ilwm a llawu.
Pob I.wyth ac íaith a piiaü;oedd.

O ddyfnder grus. &c,

3 Er Ilirl gelynion. ewc^ y.-nlaen,
Tra niae y porth yn agor;

'Rol cario 'r groes. cewch goron lan,: D.in hoelion ar y prcn
A Duw a'i nef yu drysor. 1 Yn rhydd caf finau uiwy

O ddyfnder gras, Ac. I Rui' r goron ar ei bcn.—Cyd.

Y DDAFAD G0LLEDI6.
(THE NINETY AND NISE.) IBA D. SASEET'

1 Yr oedd cant namyn un o'r praiúd mewn hedd,
Dan ofal y Bugail o hyd.

Ond aetli un ar goll gau grwydro 'mhcll,

A gadael y gurian glyd;
Draw. draw i'r mynyddocdd a'r anial maith,

> Ileb Fugail, heb gysgod na pliorfa cliwaitli,

Heb Fugail. heb gysgod na phorfa chwa.th,

2 0 Arglwydd, mae genyt dy gant namyn un.
Ai níd digon hyn i ti ?

Na, na. medd y Bugail,—Fy nafad hon
Aeth i grwydro oddiwrthyf ü:

Er mnr arw ywT íordd, i'r anial yr af,

A cheisio fy nafad yno wnaf.

3 Si ddeallodd nac angel pnr na sant
Y dyfroedd a ddáeth i'w ran,

Na dwysder y uos a gyfarfu efe
Pah yn ceisio el ddafad wan:

Yn llesg a di- nerth, yn marw 'roedd hl,

Ond yn yr anlalwch fe glywydd ci chrl.

4 Pa ryw goch ddiferynau trwy y dalth
Sydd yn nodl ol dy draed ?

Er dwyn y grwydredig eto'n ol:

Y Bugail a roes ei waed.
Dyddwylaw a'th draed ! Pa dyllan ywTrhai'nî
Fe'n gwanwyd, fe'u rhwygwyd gan y draln.

5 Trwy yr eang fynyddoedd. o'r creigiau serth,
Daw yr adsain fel taran gref,—

"Llawenhewch. mi gefais fy nalad han,
Llawenhewch holl deuluT nef:"

Mae'r Bugail yn llawen. er colii ei waed,
Trwy'r nef mae gorloledd, y ddafad a gaed.

t Prin y mae cisian crybwyll wrth y cerddor cyfarwydd a deallgar y pelllr

agor y trydydd a'rlchwechfed curiad yn mhnb mesur, neu bcìdio, yn ol galwad
y sillau yn y geiriau.^



THE NINETY AND NINE. 9I
Elizabeth C. Clephahe. Ira D. Saneet.

1. Tliere were níne - ty and nine tliat safe - ly lay In the
•2. " LorU, tnou liiist hcre tliy niue-ty and niue; Are they
2. liut none of tlie rausomecl ev - er knew Uow
3. Aud all tliro' tue mouutaius, tliun - der-riven, And

slicl • ter of the fold; Lut onc was out on the
uot e - nougli lor thoc í'' r.ul ihc Shcp-hcrd made an - swer:
dcep wcre t!ie wa-tcrs crosscd; Nor liow dark was thc night that the
up from the rock- y slcep, Thcrc rosc a cry to tlie



CITY OF GOLD

1. Tliere's a cit - y tliat loo'is o'cr tlie val - ley of dcatli, And its

2. Tiicre tiiC K:ng, our Uo-deem - er, tlie Lord wlioui we love, All tiie

glo-ries may nev-er betold; Tliore t!io sua nev cr sets, and the

faith-iul iritîirap-turobc-lioUl; Tiicro tiierigîiteoasfor ev - er wiü

'ícre the eyes of tlie faitn-fiil thcir

leaves nev - er fade, In lîiat beau - ti - ful cit - y of Gold.

shine liüe tlie stars la t-iat beau - ti - fal cit - y of Gold.

Sav - iour ì)e - Tiold, In tìiat beau - ti -ful cit

TÌEFBAIN'.
I

I irf I I b» '.o I

There the snn (there the sun) ncv - cr sets, {nev- er sets) and the

D. S.

lcarcs (ancl thc lcarcs) ncver fadc

Every eoi-.I wo h2vc lcd to the foot
of tlic cro-s,

Evory l.T.r.b vt-o have brcnghî to
thc fold,—n Wül be tept as bright jewels onr
crown to adorn.

In that beantifnl city of Gold.
From • BrightCBt & Bett,"' by permisBion Biglow t Main.



THERE'S A SWEET LAND OF REST. 93
rt'M. Steyenson. B. Lowey.

IhcTc's a swet-t hiiuì

2. In tlio briííliUaml of M)iii; St;iiKl ihc

3. Tliare arecrowuslü be givfu To tliü

W licie Ihf Miii^rs of tìie Ijlcst Lv er
inire, luip-py tlirmi^' ALi.iJlie-

11 liea-vcu, Uujyv

lloat on the balm-y air; If to .le-sus we yicld, Aud our pardon is

tlirone in their robcs so fair; If we fol-low tiic Lord lu tUe v, ay of liis

vic-tors tlie crowus may wear; If we bat-tle witli siu, ^ind tlie yict'rj we

^ P I t» P I

KEFKAIN.

sealed, \Ve sliall join in that sons up fliere.

word. \Ve sliall wear a wliito robo up tliore. Hal - lo - lu - jah! wc
win, We shall wcar a ijrigìit crowu up there.

I
singTo the Lord our King, Ilal-le - Iti-]ah ! thcsongwe'Ilshare;IíaI-le-

m

-jah a-gain, With a loud A-men, For the Rest that reinains up thcre!

From •' Brightest and Best,'' by permission of Biglow & Ilain.



94 COMING, YES, WE'RE COmNG.
V>. H. DOANE.

^ m » " ' " "
1. Howsweet tUe voice of mer-cy. lii-yit-íng evc - r.v lieart To
2. o iiia.v His Rpif - it teucli us To knon'aud clo tli'e rigl-.t; To
3. Our Sa\ iour loTes tlie cliil-dren, On theni His lianíls He laìü, Witlì-

-m— 0—m—

m

— — r 0—«—m—•

—

m. m
come and love the Saviour, Ere .voull!ful days depart; 'lis in tlie Ho-
walk as He coinmaads us, Tliat \ve niay see tlic liglit; The blessed light
in His arins He held them, And bless'd theni while He prayed.And still His

'-3-«-r3 1= fci ha 1 ti fcî ri ta —

- ly Bi - ble, Tlieseprccious Ti ords wesee: Forbid ye not the children,
tliat sliinetli A - loug tlie nai-row way, And always proweth briphter,

cy calls them; Just now we hear Him say ; I waut your heárts. doar children,

m .S=?=

But let them come to me.
Uu - to the pcr - fect day.

I want your love to - day.

Com-ing, ycs, we're comìng, Com-ing,

Coni-inpr, coming, Com-ing,

, we're coming, Coming, yes. we're coming, Dear Saviour, to Thy íold.

-m- -m- _ _ _ _

From " Brlshtest íi Best,'' by per. Biglow & Main.



DAUWCH AFAEL.

• Dal yr üyn syda genj t." Dat. ii. 25.

95
P. P. lÌLISS.
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Nerthoedd newydd sy'u ay- ncs u. Coucwcst sydd gcr - Ilaw:
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Daliwcli af - ael, nicad yr Ic Dcuaf at • ocli cliwi'';
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Daliwch af - ael, meaa yr le su, ' Deuaf at - och chwi";
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Bloeddiwn ninan'n ol—"Ni da.iliwn Yn ily all - u - di."
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Lluoedd Satan, arfog fyddin,

Sydd yn agoshau;

Dcwrion wyr o'n cylch sy'n sythio

Ninau 'mrou llesgau:

Daliwch afacl, i-c.

Gwolwch fancr lesu'n chwlflo,

Clywch yr udgorn dir;

Llwyr orchíygwu bob sclyulon

Trwyddo cvn bo hir.

Daliwch afael, &c.

4 Maith a chaled yw'r ymrtrechfa,

Ond cawu ncrth wrth raid;

Daw yn mlacn ein cadarn Lywydd,

Cymcr ef ein plaid.

Daliwcb afacl, àc.
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